
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

  1399سال  گزارش عملکرد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صندوق بازنشستگی  گزارش عملکرد

 1399 کشوری در سال

 صندوق بازنشستگی کشوری

 

 

 سازمانی تعالیدفتر برنامه ریزی و 

 1399ماه  اسفند

 استفاده از اطالعات مندرج در گزارش فقط با ذکر منبع مجاز است

 

 



 

  فهرست                                                                            

 

 2.............................................................................................................................................................معرفی صندوق

 4.....................................منابع و مصارف صندوق..........................................................................................................

 10.................................وجود ........................................................................................................................وضعيت م

 12...............................................................................................1399سال اهم اقدامات صندوق در 

 13.......................................حوزه بيمه ای ................................................................................................................ -1

 16......................................................................................................................امور مالی و بودجه ای صندوق ........ -2

 22...................................................................................................................................یبانيو پشت یمنابع انسانحوزه  -3

 30...........................................................................................................و هوشمندسازی ..... حوزه فناوری اطالعات -4

 40...............................................................................................حوزه  پاسخگویی و اطالع رسانی ........................... -5

 46.....................................................................................................................عملکرد تیریو مد ، آمار یزیبرنامه ر -6

 54.............................ی............................................................................................................................حوزه  حقوق -7

 61................................ها........................................................................................................................... امور استان -8

 64...........................................................................حوزه  فرهنگی و رفاهی بازنشستگان............................................. -9

 69.....................................حوزه اقتصادی................................................................................................................. -10

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 معرفی صندوق                                              
 

 

 

 

 

 

 

     



 
 
 
 

3 

 

قانون استخدام کشوری و حسب اساسنامه مصوب  70ماده مفاد طبق  1354صندوق بازنشستگی کشوری در سال 

ظیفه ومجلس شورای ملی تحت عنوان سازمان بازنشستگی کشوری تاسیس و عهده دار امور بازنشستگی  و  8/3/1354

ها )به غیر از تهران( در سراسر کشور  گردید  که در این خصوص طبق اساسنامه کارکنان کشوری دولت و شهرداری

که در آن عنوان سازمان نیز به صندوق تغییر  1387و  1382های تجدید نظر شده بعدی در سال مذکور و نیز اساسنامه

دریافتی تحت عنوان کسور بازنشستگی کارکنان شاغل مشترک  در برداری از وجوه یافت، موظف به استفاده  و بهره

 باشد.نامه و مصوبات ذیربط میگذاری  براساس آیینهای اقتصادی و سرمایهفعالیت

پایان  تاها است که مدیریت در مراکز استان 30صندوق بازنشستگی کشوری دارای یک اداره کل در استان تهران و    

 و کارکنان دولتی، موسسات ها،وزارتخانه بگیران مشترک )کارکناننفر از حقوق 1.477.491پاسخگوی  1398سال 

شاغلین کسورپرداز  نفر 1.008.668تهران( و  شهرداری از غیر به هاشهرداری و قضات ها،دانشگاه علمی هیئت اعضای

 مشترک  است. 

 

 ز:مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند ا مشمولینعمده 

  مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری .1

 مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی .2

  قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات .3

 .امورخارجه مستخدمین رسمی )کادر سیاسی( وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت .4

 مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران .5

 ی(رهای اجرائی )متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق کشوتخدمین پیمانی دستگاهمس .6

 مادهمفاد و  چهارمقانون برنامه  147ماده مفاد خویش فرمایان )مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و  .7

  (توسعه ششم برنامه  30
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 منابع و مصارف صندوق

 منابع درآمدی صندوق :  -الف

سهم کارمند و         ستگی  ش سور بازن صل از درآمد ک سنامه خود دارای منابع مالی حا سا صندوق طبق قانون و ا این 

کارفرمایی شاغلین دستگاههای اجرایی ، سهام شرکتهای واگذاری شده به این صندوق بابت رد دیون دولت همچنین 

صل از فروش آنه سهام و درآمد حا سود  صندوق ،  سط  شده تو سپرده های بانکی و اوراق سهام خریداری  سود  ا ، 

مشااارکت ، سااود تسااهیکت بانکی از محل وجوه اداره شااده و...  اساات و در مقابل ، مکلف به تامین پرداخت حقوق 

بازنشستگی بازنشستگان و موظفین کشوری مشترک خود و عکوه بر آن تکالیف قانونی دیگری نیز برعهده داشته که 

ز سااه ا صااندوقمنابع الزم در این  ، بدین ترتیب مجموعه لی در اختیار خود تامین می نماید انجام آنرا از محل منابع ما

محل ؛ درآمد کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرمایی ، اعتبار دولتی تحت عنوان کمک دولت و سایر منابع مالی 

 .گرددداخلی صندوق تامین می 

 مصارف صندوق :  -ب

 وظفین کشوری : پرداخت حقوق بازنشستگان و م .1

از انجا که یکی از اصلی ترین ماموریت ها و وظایف این صندوق پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری      

را با احتساب  1400عتبار کمک دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین در سال است لذا بنا بر رویه سنواتی ا

نسبت به  1400رمایی و افزایش حقوق و افزایش تعداد بازنشستگان سال درآمد کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارف

در ردیف بودجه ای خود مندرج در  مبلغ برآورد شااده جهت درج صااندوقاین ، برآورد و در پیشاانهاد  1399سااال 

شده در  اعتبار منظور گردید،لیکن متاسفانهکل کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور اعکم  1400الیحه بودجه سال 

شده، الیحه سری اعتبار موجود را نیز در برنامه و  یاد  ست لذا تامین ک شده ا صورت گرفته ، درج  کمتر از پیش بینی 

سال  شور اقدام  1400بودجه  سازمان برنامه وبودجه ک سط  سبت به پیگیری تامین آن تو صندوق منظور می نماید تا ن

 الزم صورت پذیرد.
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 اجرای آراء صادره از سوی محاکم قضایی در خصوص احکام بازنشستگی :  .2

صندوق بازنشستگی کشوری به طور معمول پرداخت حقوق بازنشستگی و موظفین تحت پوشش خود را هر ساله        

های پیش  شبا توجه به قوانین جاری کشور از جمله قانون بودجه سنواتی تنظیم و پیش بینی می نماید. لذا یکی از چال

صادره  سنوات اخیر و احتماال پیش رو ، مصوبات و بخشنامه های مختلف دولتی و نیز احکام و آرا  صندوق در  روی 

توسط  مراجع  و محاکم  قضایی است که اجرای آنها متضمن بار مالی قابل توجه برای مجموعه در دوره های جاری 

 و آتی بوده و احیانا خواهد بود.

مراه هآنها  یاجرا یبرا ازیمورد ن یمنابع مال نیبا تام یدولت یدر اغلب موارد مصااوبات و بخشاانامه ها انیم نیدر ا      

قانون  29اسااات هرچند بر اسااااس ماده  دهیجبران گرد یدولت یهاکمک قیآن از طر یبار مال یو لذا به نحو دهیگرد

 نیرا بر ا یگاه تعهدات مازاد یمحترم عدالت ادار وانیاز جمله د ییمحاکم قضااا یبرخ شااشاام توسااعه آراءبرنامه 

 یکً براآن عم یو اجرا ققتح ،ازیمورد ن یاز منابع مال یو بهره مند نیکه با توجه به عدم تأم دینما یم لیصندوق تحم

جمله : پرداخت حقوق بازنشااسااتگان براساااس نر  تورم اعکمی از سااوی بانک  از آن مجموعه ناممکن بوده اساات

مرکزی جمهوری اساااکمی ایران و برآورد باالی بار مالی مابه التفاوت ایجاد شاااده آن که خارج از توان مالی این 

بار الزم ن اعتنمی باشااد بنابرای پرداخت آن از محل منابع مالی داخلی میساار امکانصااندوق اساات و با توجه به اینکه 

و مورد پیگیری جهت اجرای آراء مذکور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخواساات شااده 

تاکنون اعتباری از این بابت به این صندوق اختصاص داده نشده است . بنابراین تا زمان تامین مستمر قرار دارد که البته 

 این صندوق میسر نمی باشد.  اعتبار الزم ، اجرای آراء مزبور برای

حت افراد تهمچنین در این خصااوص و به منظور مدیریت منابع مالی در اختیار در پرداخت حقوق بازنشااسااتگی       

سال  مقرر گردید،  پوشش صندوق در  ستگی ، موظف گردد تا قوانین  1399تا این  ش صدور احکام بازن شروحهدر   م

 : مد نظر قرار دهد   ذیل را بطور کامل

  )( مصوب 2قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )الحاق  28ماده بند )ن

تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل ها ، تغییر تشکیکت ، تغییر ضرایب ، جداول »  04/12/1393

 دام و به کار گیری نیرو وحقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی ، اعطای مجوز هر نوع استخ

مصوبات هیئت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای 

بازنشستگی و دستگاههای اجرایی باشد ، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از 
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. ه باشدهای اجرایی ذیربط تامین شدع داخلی دستگاهآن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا مناب

 « اقدام دستگاه اجرایی برخکف این حکم ، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود . 

 ( ماده 2بند )( مصوب 2قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )الحاق  29

مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی  ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار»  04/12/1393

 « برای صندوقها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

  کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و »  توسعه ششمقانون برنامه  29همچنین با توجه به ماده

صوبات هیئت های امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم همچنین تصمیمات و م

قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل 

گاه یا النه دستاجرا است که بار مالی ناشی از آن قبکً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سا

صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد . در غیر اینصورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار 

 هاست و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود . دستگاهها و صندوقهای مربوط

مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است ، نیستند . اجرای 

در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و  ،احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است

گاهها د به عهده روسای دستدستگاههای اجرایی و صندوقها غیر قابل پذیرش می باشد . مسئویت اجرای این بن

 و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است . 

  از آنجائیکه برخی دستگاههای اجرایی مانند دانشگاهها با کسب مجوزهای خاص حقوق کارکنان خود را از

سال گذشته افزایش داده که تاثیر مستقیم در حقوق بازنشستگی داشته است و بار مالی موثر بر صندوق 

قانون برنامه پنجم توسعه می بایست در بودجه پیش بینی گردد همچنین  29گی کشوری براساس ماده بازنشست

آن قسمت از مجوزهای سالجاری که تاکنون به دلیل عدم برآوردبار مالی در حقوق بازنشستگی اقدام نگردیده 

یژه و شغل وزارت امور مانند رتبه بندی معلمان ، افزایش سختی کار سازمان محیط زیست ،  فوق العاده و

خارجه ، افزایش فوق العاده های کارکنان مجلس و  نهاد ریاست جمهوری ، مستلزم اقدامات اجرایی موضوع 

( مصوب 2قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )الحاق  28بند بند )ن( ماده 

 .و نیز تامین بار مالی می باشد 04/12/1393
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 پرداخت حق عائله ، اوالد ، عیدی بازنشستگان و موظفین کشوری مشترک این صندوق :  .3

تدای ساااال       قانون بودجه ساااال  1392از اب له 1392طبق  عائ ، اوالد ، عیدی   مندی کل کشاااور ، پرداخت حق 

سال  ستگاههای اجرایی که تا  شوری د ستگان و موظفین ک ش ریافت نموده به این از این بابت اعتبار دولتی د 1392بازن

صااندوق محول شااده که اعتبار آن از ردیف بودجه ای آن دسااتگاهها کساار  و به ساارجمع اعتبار این صااندوق اضااافه 

شته   1399و  1398،   1397،  1396، 1395گردیده که این امر در  ست نیز تداوم دا صوص با ا و اعتبار الزم در این خ

 لحاظ افزایش ساالنه ، در بودجه سنواتی کل کشور منظور شده است. 

 اقدامات رفاهی و فرهنگی بازنشستگان :  .4

خود نسبت به اجرای طرحهای رفاهی جهت بازنشستگان و موظفین اصلی این صندوق عکوه بر وظایف و تعهدات      

شترک خود تاکنون اقدام نموده ک سال م ضوع در  شرح  1400ه این مو شت که اهم این اقدامات ب نیز تداوم خواهد دا

 ذیل است: 

 تورهای زیارتی و سیاحتی همچنین اعزام بازنشستگان به عتبات عالیات برگزاری 

  اجرای طرح بیمه عمر و حوادث بازنشستگان 

  پرداخت تسهیکت بانکی از طریق سیستم بانکی بانک صادرات ایران 

  کمک هزینه عینک و عصا به عنوان بخشی از بیمه های تکمیلیپرداخت 

  عکس دار نمودن کارتهای بانکی بازنشااسااتگان با ذکر مشااخصااات کامل آنها در راسااتای بهره برداری از

 کارتهای بانکی به عنوان کارت شناسائی

  برگزاری مسابقات و همایشهای فرهنگی و ورزشی 

  استانهای سراسر کشور ساخت و تجهیز خانه های امید در کلیه 

  انعقاد قرارداد با گروه انتخاب جهت خرید لوازم خانگیتداوم 

  پرداخت وام ازدواج به فرزندان باز نشستگان 

 )پرداخت وام حمایت از سامانه نام های دانشجوئی )کارشناسی ارشد و دکترا 

 

 

 هزینه های اداره طرح :  .5
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سر کشور ، متحمل       سرا ستقر در  ستاد و کلیه دفاتر نمایندگی م صندوق در اجرای وظایف و تعهدات خود در  این 

و هزینه های اداری می باشد  مزایای پرسنل شاغل در این صندوق انجام هزینه هایی بوده که شامل پرداخت حقوق و 

 پیش بینی و منظور نموده است .  1400بودجه  سال و منابع الزم در این خصوص را همانند سالهای قبل در برنامه و 

 اهم هزینه های اداره طرح شامل : 

  هزینه حقوق و مزایای کارکنان 

  هزینه آموزش کارکنان 

  ( سعه سبات بیمه ای اکچوئری هزینه تحقیق و تو سرمایه محا سی  شنا سیب  سازمانی، آ ساختار  ، بازنگری 

 است .  1399گذاری و... ( که ادامه فعالیتهای انجام شده در سال 

  هزینه های اداری ) ملزومات اداری ، اتوماسیون ، تجهیز دفاتر نمایندگی و خانه های امید در استانها ،  تعمیر

 و نگهداری دارایی ها و... ( می باشد . 

کارکنان صندوق ، مطابق پیش بینی افزایش اعتبار حقوق کارکنان دولت  1400ش اعتبار حقوق و مزایای سال افزای     

کل کشور ، در نظر گرفته شده  و ضمن احتساب آثار ناشی از افزایش امتیازات  1400منظور در الیحه بودجه سال 

نشان می  % 35را به میزان  1399ت به سال نسب 1400مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش سال 

 دهد. 

همچنین هزینه های عمومی و اداری با عنایت به افزایش برنامه های این صندوق در این خصوص از قبیل برنامه های      

اتوماسیون شامل خرید و نصب ویا پشتیبانی نرم افزارهای جدید که اهم آن سیستمهای نظام مشارکتی ، مدیریت 

ژیک ، ارتقاء فرآیند خدمات رسانی صندوق و...  ، امور فرهنگی و رفاهی بازنشستگان شامل ارتقاء برگزاری استرات

تورهای سیاحتی و زیارتی ، اجرای طرح پایش سکمت بازنشستگان ، تجهیز خانه های امید و... ، هزینه های تحقیق و 

الی قبل ، هزینه حسابرسی شامل حسابرسی صورتهای متوسعه با توجه به عملکرد سال جاری ،بدون رشد نسبت به سال 

همچنین حسابرسی و تایید ساالنه بدهی دولت جهت فراهم آمدن شرایط تسویه آن که مجموعاً منجر به افزایش اعتبار 

 گردیده است.  1400هزینه های عمومی و اداری در سال 

نمایندگیهای صندوق در مراکز استانها که در حال عکوه بر موارد فوق ، خرید ساختمان های جدید جهت دفاتر      

ساخت خانه امید بر  1400دستور کار بوده و در سال حاضر بصورت استیجاری بوده ویا کاربری مناسب نداشته در
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حسب نیاز صورت خواهد گرفت و فقط هزینه ای بابت بازسازی برخی مراکز و خانه های امید فعلی پیش بینی شده 

 است.

 دادرسی و حقوقی صندوق : هزینه های  .6

  هزینه دادرسی پرونده های حقوقی شکایات بازنشستگان در دیوان عدالت اداری 

  هزینه مشاوران صندوق در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

  هزینه حق الوکاله و ابطال تمبر برای کلیه دعاوی 

 سهام و... اقامه دعوا در مراجع قضایی جهت وصول چکهای برگشت خورده بابت فروش 
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 وضعيت موجود 

 
 اصلی عملیات بیمه ای صندوق هایتغییرات شاخص 

 

 
 
 
 

 دریافت ها و پرداخت های   بازنشستگی  ) ارقام به میلیون ریال (

شرح        
 سال

دریافت ها 
 )کسوردریافتی(

ها   )حقوق  پرداخت
 بازنشستگان و موظفین(

کسری دریافت ها و 
 پرداخت ها

 آورده سود شرکت ها کمک  دولت

1398 103.848.307. 544.957.111 441.108.804 381.548.353 59.560.451 

برآورد 

1399 
157.305.505 928.368.868 771.063.363 612.754.000 42.907.124 

 

  مسئله اصلی و اهم عوامل ایجاد کننده آن 

و مصارف صندوق  یعدم توازن در منابع ورود داستیپ زیول فوق ناو ارقام مندرج در جد حاتیهمچنان که از توض

 .مجموعه است یرو شیمسئله و چالش پ نیتریو اصل نیانجام تعهدات مهمتر دری مال یبه تبع آن کاهش توانگر

 :شودیاست به صورت فهرست وار اشاره م دهیشده انجام ادیناموزون  طیآمدن شرا دیکه به پد یعوامل نیمهمتر ریدر ز

  :عدم تناسب سن بازنشستگی با امید به زندگی و سالمندیعامل اول 

  :پرداختنیحقوق  برعدم کفایت و تأثیرگذاری کسور بازنشستگی عامل دوم 

 هاعهد آور بدون نظر گرفتن محاسبات بیمه ای آنتصویب قوانین دارای بار شدید مالی و ت : سوم عامل 

 

 1399برآورد سال  1398پایان سال  شاخص شرح

 1.527.491 1.477.491 نفر جمع حقوق بگیران

 978.668 1،008،668 نفر شاغلین

 59.506.688 29.143.043 ریال متوسط حقوق بازنشستگی ماهانه

ومزایای مشمول کسرکسور توسط حقوقم  57.287.310 37.621.770 ریال 

 0.64 0.68 نسبت پوشش حمایتی

 104 77.5 درصد سطح حقوق بازنشستگی )نر  جایگزنی(

 22.5 22.5 درصد نر  کسور مصوب
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در چنین شرایطی پیامد های زیر اجتناب ناپذیر بوده و می بایدبه عنوان مشککت ساختاری در این صندوق مورد توجه 

 سیاستگذاران و مدیران مجموعه قرار گیرد:

 )پیامد اول: کاهش نسبت پشتیبانی)پوشش حمایتی 

  وابستگی به دولت در تامین حقوق پرداختیپیامد دوم: افزایش 

 

 بهبودی اهم راهکارها 

، تابعه یهاحقوق صاحبان سهام در شرکت یبازده شیافزا به ویژه در منابع صندوق یوربهره شیبر لزوم افزا عکوه

 :صندوق موثر افتد نیتواند در بهبود ساختار و عملکرد ا یم ریز شنهاداتیاصکحات در قالب پ یبرخ

  اصکح شرایط بازنشستگی)سن و سابقه(:  1پيشنهاد 

  تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی:  2پيشنهاد 

  اعمال سقف برای حقوق بازنشستگی : 3پيشنهاد 

  اصکح نحوه احتساب سوابق خدمت غیررسمی : 4پيشنهاد 

  سال 30حذف معافیت پرداخت کسور بابت خدمات مازاد بر  : 5پيشنهاد 

  سال 30تغییر مبانی اعطای امتیاز به منظور خدمات مازاد بر  : 6پيشنهاد 

  اصکح شرایط پرداخت حقوق وظیفه به وراث اناث:  7پيشنهاد 

  اصکح محاسبه حقوق بازنشستگی موارد اعاده به خدمت : 8پيشنهاد 

 

 



 
 
 

12 
 

 

 

 
 

مات صندوق  اهم   اقدا
 1399 سال  رد
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 حوزه بيمه ای   -1

ها ها، صندوقحق از طریق تبادل مکانیزه اطالعات با دستگاهغیرهای منپرداختپیشگیری از  -1-1

  و اعمال تمهیدات الزم دراحراز شرایط دریافت کنندگان حقوق

از  یمندبهره ، عدمبه بازنشستگان و افراد تحت پوشش یامهیصندوق ارائه خدمات ب یروشیمسائل پ نیاز مهمتر     

در  ییاجرا های دستگاه یبرخ یو عدم همکار مقاومت متاسفانه .باشدیجامعه م نیبانک اطکعات جامع و مناسب از ا

یمهم م نیا. اطکعات افراد تحت پوشش بوده است ی ازبانک نیچن یریگعامل در عدم شکل نیتریخصوص اصل نیا

 .واقع شود زین یمختلف یهاسوء استفاده سازنهیزم یزیرعکوه بر کاهش توان برنامه تواند

 برندوق ص یزیرو برنامه یفن یواحدهااقدامات  نیتر یو اصل نیاز مهمتر یکیچند سال گذشته  یاساس ط نیهم بر     

ابل توجه ق شرفتیپ با خوشبختانه ،تحت پوشش قرار گرفت یبانک اطکعات افراد و خانوارها لیو تکم جادیمحور ا

تلف و اصالتتبادل اطکعات با دستگاه مخ یبرا یکیو الکترون یستمیارتباط س یخصوص و برقرار نیصورت گرفته در ا

صندوق  یرفاه و  یامهیکنندگان حقوق و خدمات ب افتیدر طیحاضر احراز شرا طیموجود در شرا هیاطکعات اول یسنج

و  شرفتیمذکور با توجه به گستره و حجم اطکعات به طور مداوم در حال پ ندیفرآ ردیپذیصورت م یبا دقت مناسب

ل اطکعات با تباد یهاو دوره تیفیک شیحال افزا نیشده و در ع ادیاطکعات بانک  یفیو ک یبوده و بهبود کم لیتکم

 .است افتهتداوم ینیز  1399مداوم در دستور کار قرار داشته و در سال  یتیبه عنوان فعال ربطیذ یهادستگاه

 

ه حقوق ؛پرداخت معوقرسیدگی و نظارت برحسن اجرای امورمربوط به استرداد و انتقال کسور -2-1

 وظیفه و ... بازنشستگی و

 1/10/1399تا    1/1/1399 شاخص شرح ردیف

1 
 های ستادی واستانی و پاسخگویی به استعکم واصله از مدیریت

 های اجرایی و مکاتباتدستگاه
 2162 تعداد

2 
 حقوق بازنشستگان و موظفین  معوقه هایبررسی و کنترل  پرداخت

 میلیون ریال 50باالی 
 870 تعداد رکورد

 5652 تعداد انتقال و استرداد کسور اعم از مازاد بررسی سال و اشتباه واریزی 3

4 
 ،های اجرایی صندوق درراستای نظارتصدور بخشنامه به مدیریت

 وحدت رویه  برامور درآمد و هزینه تسهیل و ایجاد
 28 تعداد
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 ها  به سایر صندوق ازصندوق  بازنشستگی کشوری انتقال کسورو  استرداد-3-1

 
 

 ها به صندوق بازنشستگی کشوری  انتقال کسور از سایر صندوق-4-1
 

 نام صندوق
 1/10/1399تا    1/1399/ 1                    

 واریزی به ریالمبلغ  تعداد

 522.315.680.827 5540 صندوق تامین اجتماعی

 2.765.960.264 84 صندوق نیروهای مسلح

 1.639.949.445 28 هاسایرصندوق

 526.721.590.536 5652 جمع کل دریافتی

 

 

 

 

 

 

    1399 /1/10تا   1/1/1399

 ردیف موضوع تعداد (مبالغ به ریال )

 1 انتقال کسور 1228 18.175.007.043

 2 استردادکسور 14 3.341.205.918

 3 سی سالررب استردادکسورمازاد 404 18.879.376.249

 4 اشتباه واریزی استرداد 234 17.259.675.306

 جمع کل 1.880 57.655.264.516
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 بگیرانوظیفهحقوق بازنشستگان و  سازیافزایش و همسان -5-1

 است. یخواسته بازنشستگان کشور نیتری، اصلحقوق یسازو همسان شیافزا یرییگبتوان گفت که پ دیشا

درصد و در قالب همسان  15به صورت سنواتی  1399حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق یکبار در ابتدای سال 

ران، یدرصد افزایش یافت. متعاقباً با موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وز 57تا  22سازی حقوق نیز بین 

درصد میانگین حقوق شاغلین مشابه، مجدداً از مهرماه  90متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین برای رسیدن به 

افزایش  1398درصد نسبت به سال  77درصد نسبت به ابتدای سال و  45اجرایی شد که در نتیجه آن، حقوق آنان  1399

رسید که در شکل ذیل قابل  هزار تومان 400میلیون و  5حدود با این افزایش متوسط حقوق بازنشستگان به  یافت.

 است. مشاهده

 

 www.cspf.irمنبع: پایگاه اطالع رسانی صندوق به نشانی 

 

 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه  -6-1

 تهیه اصالحیه های مربوط به قانون و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و وظیفه  -7-1

 های حقوق بازنشستگی  مراقبت و نظارت در امر صدور برقراریسرعت بخشی و در عین حال   -8-1

 به پرسنل ذیربطآموزش قوانین و مقررات بازنشستگی  -9-1

 در امور بازنشستگی و قابل جایگزینی های موجود مطالعه رویه -10-1

 همکاری در تهیه اصالحیه های مربوط به قوانین و مقررات بازنشستگی  -11-1

 تبادل نظربه منظور نظارت یا های واصله از واحدهای استانی و اعزام نماینده پاسخ به استعالم -12-1
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 امور مالی و بودجه ای صندوق -2

 

با عنایت به افزایش روز افزون بار مالی تعهدات این صندوق در پرداخت حقوق و مزایای مقرر بازنشستگی و ضرورت 

ساالنه بطور  صندوق اهداف و برنامه هایی را  صندوق ، امور مالی و بودجه ای  صارف  حفظ تعادل بین منابع مالی و م

ی و دساااتی در گردش مالی صاااندوق و کامل نمودن جدی دنبال می کند که در برگیرنده حذف کامل عملیات سااانت

سال  شات مالی که از  سایر گزار ساالنه و  صورتهای مالی  صورتهای مالی  1377انجام مکانیزه آن، ارائه  با ارائه اولین 

صورت گرفته و اهداف و برنامه های در  شد که اهم اقدامات  شته ، می با صندوق آغاز و با اقدامات تکمیلی تداوم دا

 در این خصوص بشرح ذیل است:  1399

 

 عملیات بودجه و اعتبارات :  -1-2

عملیات بودجه صندوق بودجه دولتی و بودجه صندوق می باشد که شامل تهیه بودجه پیشنهادی ، پیگیری تا تصویب  

آن ، پیگیری کسری بودجه براساس رقم بودجه مصوب و ارائه گزارشات مرتبط می باشد که اهم این اقدامات بشرح 

  :ذیل است

 

 شترک صندوق: تامین پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین م -1-1-2

پرداخت حقوق بازنشستگی از سه منبع مالی : درآمد کسور بازنشستگی شاغلین مشترک ، درآمد سرمایه گذاریها 

و اعتبار دولتی منظور در ردیف بودجه ای صندوق مندرج درقانون بودجه سنواتی کل کشور تامین می گردد که 

پیشنهاد بودجه صندوق، در زمان تهیه الیحه بودجه سنواتی برآورد بودجه دولتی مورد نیاز در این خصوص با ارائه 

کل کشور، درخواست کسری بودجه مصوب منظور درالیحه، ارائه توضیحات و توجیهات مستمر عدم امکان 

تامین کسری موجود از منابع مالی در اختیار صندوق و سایر  اقدامات مرتبط همراه می باشد. الزم به توضیح است 

رداخت حقوق بازنشستگان و موظفین با احتساب سه منبع مالی در اختیار ، با کسری اعتبار همواره پ 1399در سال 

مواجه بوده که علی رغم پیگیریهای صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین منابع مستقیم از 

و یا واگذاری سهام به صورت مستقیم از ناحیه سازمان خصوصی سازی ،عمکً تامین بخشی از  سازمانناحیه آن 

عدم اختصاص بودجه کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه ، تامین و پرداخت حقوق بازنشستگان نقدینگی به دلیل 

 و موظفین با مشککت جدیدی همراه بوده است.
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 ی ، حق اوالد ، عیدی  بازنشستگان و موظفین مشترک این صندوق : مندتامین پرداخت حق عائله -2-1-2

سال  سال  1392از ابتدای  ستگان و  1392طبق قانون بودجه  ش شور ، پرداخت حق عائله ، اوالد ،عیدی بازن کل ک

از این بابت اعتبار دولتی دریافت نموده به این صااندوق  1392موظفین کشااوری دسااتگاههای اجرایی که تا سااال 

ل شده که اعتبار آن از ردیف بودجه ای  آن دستگاهها کسر  و به سرجمع اعتبار این صندوق اضافه گردیده محو

نیز تداوم خواهد داشااات و اعتبار الزم در این خصاااوص با لحاظ  1399که این امر تاکنون ادامه  و همچنین در 

 افزایش ساالنه ، در بودجه سنواتی کل کشور منظور شده است . 

 

  تدوین بودجه یکساله مالی صندوق ) برنامه و بودجه ساالنه صندوق ( : -3-1-2

های ها و هزینهگذاریصااندوق در انجام تعهدات ، ساارمایه بودجه پیشاانهادی صااندوق شااامل منابع و مصااارف       

س از  که پای، اداری و پرساانلی به انضاامام برنامه های این صااندوق برای یکساااله مالی برآورد و پیشاانهاد ساارمایه

امل گردد که شاایید مدیرعامل وتصااویب هیئت مدیره صااندوق و تصااویب هیئت امناء تامین اجتماعی، اجرا میأت

 گزارش برآورد وعملکرد سال جاری مالی و پیشنهاد بودجه سال آتی صندوق می باشد.  

 

  بودجه دولتی صندوق : -4-1-2

تاکنون دارای ردیف     1354ز ابتدای فعالیت خود در ساااال این صاااندوق در قانون بودجه سااانواتی کل کشاااور ا      

بودجه ای می باشاااد که در حال حاضااار اعتبار منظور در این ردیف بودجه ای بابت کمک دولت در پرداخت 

حقوق بازنشااسااتگی ، پرداخت حق عائله مندی و اوالد و عیدی بازنشااسااتگان بوده همچنین اعتبار کسااور سااهم 

و پرورش و دانشاااگاههای علوم پزشاااکی می باشاااد که فعالیت امور مالی در این  کارفرمایی وزارت آموزش

شور همچنین  سنواتی کل ک صندوق در زمان تهیه الیحه بودجه  شنهاد اعتبار ردیف بودجه ای  صوص ارائه پی خ

پیشاانهاد اصااکح تبصااره های فعلی ویا ایجاد تبصااره های جدید مرتبط با نوع فعالیت این صااندوق جهت درج در 

 الیحه و پیگیری تا تصویب بودجه و پس از آن ارائه گزارشات عملکرد بودجه و پیگیری کسری اعتبار می باشد.
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 استمرار اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگی در سراسر کشور :   -2-2

صاااندوق انجام در حوزه مالی  1395آغاز و تا شاااهریور ماه ساااال  1394یکی از اقدامات بزرگی که از اواخر ساااال 

ها بوده بطوریکه نتیجه آن واریز همزمان حقوق ماهانه پذیرفت، پرداخت مسااتقیم حقوق بازنشااسااتگی در کلیه اسااتان

 بازنشستگان و موظفین در سراسر کشور به حساب ایشان می باشد که تاکنون ادامه دارد.  

ستانها  شستگی از ابتدا در کلیه ا ستانی  از طریق ذیحسابیهای دستگاههای اجرایی وپیش از این از آنجائیکه حقوق بازن ا

نیز توسااط ذیحسااابیهای دسااتگاههای  1377وزارت امور اقتصااادی و دارایی بصااورت مشااترک انجام گرفته و از سااال 

اجرایی این پرداخت ماهانه با دریافت علی الحسااااب از صاااندوق امکان پذیر بوده ودرنتیجه تاخیر در واریز حقوق 

برخی ذیحسااابان تا ده روز پس از دریافت علی الحساااب را موجب گردیده بود که این موضااوع  بازنشااسااتگی توسااط 

تگان لذا  این صندوق   به منظور حل مشککت بازنشس  ه باشدنارضایتی  جامعه  بازنشستگان  کشوری  را  بدنبال  داشت

نفر نیروی  400د کم و محدود حدود در دریافت به موقع حقوق ماهانه خود و در جلب رضایت مشترکین علیرغم تعدا

انسانی کارشناس خود  در سطح کشور ، موفق به اجرای پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان و موظفین بطور همزمان 

سال  ستانها گردید و در  صندوق  1399در کلیه ا ستی های احتمالی موجود را بطور  تکش نمودحوزه مالی  تا کم وکا

ضمن ت ستقیم و رفاه کامل برطرف نموده و  ستم پرداخت م سی ستگان ، در ارتقاء  ش ستقیم حقوق بازن داوم پرداخت م

 بیشتر بازنشستگان و موظفین در این خصوص اقدامات مناسب و موثر نماید.

   

پیگیری وصول مطالبات این صندوق و رد دیون دولت ناشی از بدهی کسور بازنشستگی -3-2

اساسنامه صندوق و همچنین بند  11د آن )موضوع ماده دستگاههای اجرایی و جریمه تاخیر دیرکر

  :قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی(  7)هـ( ماده

 

سال  ساالنه خود از  صورتهای مالی  صندوق طبق  تاکنون مبلغی را تحت عنوان  بدهی دولت منظور نموده و  1377این 

 اهم عناوین آن عبارتند از : 

 رایی تاکنونبدهی کسور بازنشستگی دستگاههای اج 

   بدهی اعتبار اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد بابت مابه التفاوت حقوق و کسورسنوات ارفاقی 

  کل کشور 1381قانون بودجه سال 4بدهی اعتبار اجرای بند)ل( تبصره 

  1354بدهی حقوق بازنشستگان قبل از سال 

 ( 82قانون بودجه 5) بند)ر(تبصره 1379 بدهی اعتبار پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل ازسال 
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 بدهی اعتبار پرداخت مطالبات بازنشستگان ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توسط این صندوق 

صندوق   شککت مالی این  سمتی از م صورت پرداخت در زمان خود ، ق که باتوجه به کاهش ارزش ریالی آن و در 

مرتفع میشد و در حال حاضر نیز علیرغم پیگیری های مستمر این صندوق تاکنون نسبت به تسویه آن اقدامی صورت 

 نگرفته است . 

 ای زیان ده ، مازاد بر این مبلغ بدهی بابت تسویه قسمتی از بدهیشایان ذکر است در سالهای قبل سهام تعدادی از شرکته

دولت به این صندوق در سال گذشته واگذار شده که با توجه به هزینه بر بودن نگهداری و عدم موفقیت در فروش آنها 

صورت  ریتاکنون هیچ واگذا نیز بدلیل نبودن مشتری ، بر مشککت مالی این صندوق افزوده است و در سال جاری 

 نگرفته است . 

 

 تامین مالی تداوم اجرای طرح بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین :  -4-2

کن تا برقراری  سااهم دولت لیتامین مالی الزم جهت اجرای طرح بیمه تکمیلی درمان بازنشااسااتگان و موظفین علیرغم 

ست . شده ا شکککنون پرداخت ن سالهای اخیر و نیز م صندوق که با توجه به اهمیت این در این خصوص طی  ت مالی 

موضوع در حمایت بازنشستگان در تامین هزینه های باالی درمان ایشان ، منابع مالی آن با مشارکت بازنشستگان تامین 

 ( افزایش پیدا نموده است.%100و تعهدات بیمه های درمانی به دو برابر )و پرداخت شده است 

 

 تامین مالی سایر طرحهای رفاهی بازنشستگان :   -5-2

های رفاهی بازنشاساتگان شاامل اجرای طرح بیمه عمر و حوادث ، برگزاری تورهای سایاحتی و تامین مالی ساایر طرح

 زیارتی، پرداخت کمک هزینه های عینک و عصا و سمعک و... علیرغم مشککت مالی صندوق . 

 
 :1395تا پایان سال  1381پرونده های مالیاتی صندوق از سال  تعیین تکلیف نمودن کلیه -6-2

سفانه به دلیل برداشت متفاوت از قوانین و مقررات از ارائه اظهار نامه مالیاتی ممانعت به عمل آمده بود که عدم اقدام متأ

ر و جرائم مازاد بقانونی در موعد مقرر، ضمن تحمیل جرائم غیر قابل بخشش ، منجر به تحمیل هزینه های مالیاتی 

مام الزم به تیل و تسویه اصل تعهدات قانونی، اهصندوق گردیده بود که حسب پیگیری های صورت گرفته ضمن تعد

 ر بخشودگی مجاز در حال پیگیری می باشد .ثمنظور اخذ حداک
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در طی بازه زمانی کمتر از شش ماه ،این مدیریت در خصوص فرآیند تهیه و تنظیم صورتهای  -7-2

 مالی که عمالً در طی سنوات اخیر انباشت و نهائی نگردیده بود به شرح ذیل نهائی گردید .

 

برگزاری جلسات متعدد با کلیه شرکتهای فرعی و تابعه در راستای ارائه پاسخ جامع و مستدل به تکالیف هیات  .1

 (29/12/1396امناء صندوق  ) سال مالی منتهی به 

زارش جامع و مستدل به گ رکتهای فرعی و تابعه در راستای ارائه پاسخبرگزاری جلسات متعدد با کلیه ش .2

( و طرح موضوع در هیات مدیره و در نهایت برگزاری موفق 29/12/1397سال مالی )منتهی به  –حسابرسی 

 .هیات امنای سال مزبور

رس محترم در راستای سابو ارائه آن به ح 29/12/1398تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به  .3

 .حسابرسی سال مزبور مبنی بر تداوم اقدامات آتی اخذ گزارش

 1400تنظیم بودجه سال  همچنین تهیه و وه و ارائه آن به هیات مدیر 1399تهیه و تنظیم بودجه اصکحی سال  .4

 ماه زودتر از دوره های قبل. 6، بالغ بر و ارائه آن به هیات مدیره محترم

زبور ذکر این نکته ضروریست که با اقدامات منسجم و برنامه ریزی شده ، عمکً درخصوص موضوعات م

صرفاً درگیر فرآیند  1400مالی )سنوات قبل کامکً نهائی و صندوق خوشبختانه در سال  بخش عمده صورتهای

 خواهد بود.( 1399های مالی سال صورت

 

ستقرار ا بهره برداری کامل از کلیه ماژولهااستقرارسیستم یکپارچه مالی و اداری در صندوق و  -8-2

خزانه داری ، حسابداری دولتی ، حسابداری مالی ، حقوق و دستمزد ،  )دارائیهای ثابت ،سیستم یکپارچه مالی و اداری 

امانی در اکندگی موضوع و نابسصندوق را از پرکه عمکً از دیگر اقداماتی است منابع انسانی و سیستم حضور و غیاب( 

مانه های متعدد رها نموده است . این اقدام حسب برنامه ریزی ها و انجام جلسات فشرده ، ظرف عمکً شش ماه سا

 ی قرار گرفته است .رعملیاتی و مورد بهره بردا
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 برنامه ریزی در راستای استقرار سامانه دریافت و پرداخت الکترونیکی  -9-2

و کنترل بهینه بر فرآیند دریافتها و پرداختها در حسابهای بانکی گردیده منجر به هدایت ، نظارت  استقرار این سامانه

ئه این گزارش، سامانه ممکن خواهد رسید . ضمناً در تاریخ ارا زمان صدور چک به حداقل مقدارعملیات است و 

 حق بیمه های خویش فرمائی در حال بهره برداری می باشد .  دریافت درخصوص

 

ائه خدمات صدور گواهی وضمانت کسر از حقوق به صورت کامالً انجام متمرکز ار -10-2

 سیستماتیک 

منجر به کاهش حجم مراجعات  ،از ناحیه صندوقبه صورت کامکً سیستمی انجام متمرکز ارائه خدمات صدور گواهی 

صدور فرآیند و سوابق تعهدی برای کلیه  دهی اطکعاتدستگاه می باشند وهمچنین سامان 2.000ذیحسابها که بالغ بر 

افراد تحت پوشش صندوق که نظارت وکنترل بر ایجاد تعهد متناسب با حقوق و مزایای دریافتی خواهد شد وضمناً از 

 ممانعت به عمل آمده است . ،سلیقه ای و نامتعارف درفرآیند قبلی وردهایبرخ
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 حوزه منابع انسانی و پشتيبانی  -3

 

 منابع انسانی-1-3

  .متخصص و متعهد می باشند انسانی سرمایه، نیازمند اهدافمطلوب جهت نیل به  ها برای داشتن عملکردتمام سازمان

پرورش جذب، به همین منظور صندوق   .دانش و سرمایه انسانی با مهارت باال ارزش روزافزونی پیدا کرده استامروزه 

اقدامات انجام شده به شرح  1399را در سرلوحه برنامه ها قرار داده است. در سال  ی انسانیداشتن( سرمایهو ابقا )نگه

 ذیل می باشد:

 

 وضعیت موجود -1-1-3
 

 (1399ترکیب نیروی انسانی به تفکیک وضعیت استخدامی )سال  

 

 انسانی به تفکیک مدرک تحصیلی  نیروی ترکیب

 شرح

 

 تعداد مدیران تعداد مشاغل

 تعداد  کل کارکنان

ی
ص

صا
خت

ا
 

ی
وم

عم
 

 ارشد میانی پایه

ی
سم

ر
 

ی
مان

پی
ی 

اد
رد

را
ق

 

ی
سم

ر
 

ی
مان

پی
ی 

اد
رد

را
ق

 

ی
سم

ر
 

ی
مان

پی
ی 

اد
رد

را
ق

 

ی
سم

ر
 

ی
مان

پی
 

ئم
دا

ی 
اد

رد
را

ق
 

 سایر قراردادی ها

ار 
م ک

جا
ان

ص
خ

ش
م

 

ف
د ال

بن
ل  

اغ
ش

م

ی
گر

ار
ک

 

ی
کت

شر
 

  87  51 3 105 257 1 0 3 4 3 18 0 2 48 261 154 جمع

 503 79 415 جمع کل

  نفر مشاغل کارگری می باشند که بدون رشته شغلی می باشند 88 توضیحات

 نوع مدرک
 1399سال  1398سال 

 مرد زن تعداد کل مرد زن تعداد کل

 34 0 34 45 0 45 کمتر از دیپلم

 83 13 96 99 16 115 دیپلم و دیپلمفوق 

 123 57 180 137 72 209 لیسانس

 112 81 193 92 71 163 فوق لیسانس و دکترا

 352 151 503 373 159 532 جمع
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 وضعیت انتصاب /ارتقا ء مدیران و سرپرستان 

 

 توسعه و نگهداشت -2-1-3

متخصص و متعهد می باشند.  انسانی سرمایه، نیازمند اهدافمطلوب جهت نیل به  ها برای داشتن عملکردتمام سازمان     

جذب، پرورش به همین منظور صندوق   .دانش و سرمایه انسانی با مهارت باال ارزش روزافزونی پیدا کرده استامروزه 

ار داده است که از دستاوردهای را در سرلوحه برنامه های حوزه سرمایه انسانی قر ی انسانیداشتن( سرمایهو ابقا )نگه

 موارد ذیل می باشد:  1399در سال آموزش و توسعه سرمایه انسانی صندوق در بخش 

 1399نیاز ادارات در ابتدای سال  و صندوق یاتیعمل یبر اساس برنامه های آموزش یازسنجین  

 1399سال ستاد و استان تهران صندوق برای شش ماهه اول و دوم  یآموزش میتقو نیتدو 

  تدوین تقویم آموزشی یکساله مدیریت های استانی 

  ی اداره آموزش و توسعهنظام نامه آموزشبازنگری  

 پیاده سازی بخشی از دستورالعمل های بازنگری شده اداره آموزش و توسعه 

 طراحی دوره های آموزشی با برگزاری جلسات هم اندیشی با متخصصان داخلی و خارجی 

 شماره 2به تعداد  راه توسعه  یو آموزش یعلم هینشر انتشار 

 بازنگری قوانین و مقررات فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی 

 محتواسازی چندرسانه ای در حوزه های فنی صندوق 

 تدوین دستورالعمل نگارش نامه های اداری صندوق 

  برگزاری دوره های آموزشی مرتبط جهت ارتقا سطح فرهنگ سازمانی 

 به شرح ذیل می باشد: آموزش اقدامات انجام شده به صورت خاص در حوزه 1399در سال 

 انتصاب / ارتقاء ردیف
 تعداد)نقر( برون سازمانی درون سازمانی

1398 1399 1398 1399 1398 1399 

 1 2 1 1 0 1 مدیرعامل صندوق 1

 3 1 2 0 1 1 معاون  2

 14 1 8 0 6 1 مدیرکل 3

 30 1 4 0 26 1 معاون مدیرکل 4

 31 0 0 0 31 0 رییس اداره-رییس گروه 5

 40 0 0 0 40 0 کارشناس مسئول 6
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و کارکنان صندوق به  رانیمد یو عموم تیریبهبود مد ،یشغل یآموزش یدوره ها یبرگزار 1399سال در نه ماهه اول 

 ت. اس دهینفر ساعت برگزار گرد   27303  زانیم

 

 

           
 

 
 ( برحسب نوع دوره ها )تخصصی شغلی و عمومی(1/10/1399تا  1/1/1399آموزش  کارکنان ستاد )

 ردیف نوع دوره تعداد افراد آموزش دیده نفر ساعت سرانه

 1 عمومی 1011 5020 5

 2 تخصصی شغلی 1256 7640 6

 جمع 2267 12660 59/5

 
 

 )تخصصی شغلی و عمومی(( برحسب نوع دوره ها 1/10/1399تا   1/1/1399آموزش کارکنان مدیریت های استانی )

 ردیف نوع دوره تعداد آموزش دیدگان نفر ساعت سرانه

 1 عمومی 638 5464 57/8

 2 تخصصی شغلی 1567 9179 86/5

 جمع 2205 14643 64/6
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 (1/10/1399تا   1/1/1399آموزش های اجرا شده به تفکیک  مدیران و کارکنان )

 تعداد کل مدیران

 )ستادی و استانی(

 تعداد کل کارمندان مدیرانآموزش 

 )ستادی و استانی( 

 آموزش کارمندان

 سرانه نفر ساعت سرانه نفر ساعت

79 3414 22/43  625 23889 23/38  

 
 

 (1/10/1399تا   1/1/1399)   روش اجرا کیبه تفک یآموزش یدوره ها

 )نفر ساعت(دوره های مجازی   دوره های فردی )نفر ساعت( ککسهای آموزشی )نفر ساعت(

 استانی ستاد استانی ستاد استانی ستاد

1052 796 560 597 11503 12795 

 

 کارکنان یرفاه تیهبود مستمر وضعب -3-1-3
 

 کارکنان یرفاه تیبهبود مستمر وضعاقدامات انجام شده جهت 

 

 

 

 

 

 

 شرح ردیف

 افزایش  تعهدات و خدمات بیمه تکمیلی درمان کارکنان شاغلین و بازنشسته صندوق 1

 افزایش تعهد بیمه عمر و حادثه و آتش سوزی 2

 های دریافتی همکاران شاغل و بازنشسته صندوقانعقاد قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار وام  3

4 

هدایای تولد و ازدواج )همکار، همسر،فرزند( هدایای سن تکلیف فرزندان همکار اهدای هدیه جهت اسامی هم نام ائمه و 

ن بمعصومین برای خود همکار،هدیه تولد نوزاد همکار و ازدواج همکار یک عدد سکه تمام بهار آزا دی، کمک هزینه فوت، 

 کفش ملی ، آجیل

5 
تشکیل ککس های ورزشی برای همکاران بطور مستمر،تهیه کارتهای ورزشی زیبا موج نوین مورد استفاده در سالن های 

 ورزشی و استخر و سونا

 اجرای تورهای متنوع یک روزه زیارتی و سیاحتی برای همکاران و خانواده های آنان 6

7 

انجام کارهای از قبیل )معاینه چشم ،آزمایشات غربالگری، عکس پرسنلی، بیمه عمر و حوادث برای ایجاد رفاه حال همکاران 

های )صادرات، مهر ایران(،  آتش سوزی، بیمه عمر و سرمایه گذاری ملت ،بیمه حوادث طبیعی زلزله،پرداخت وام از بانک

 تماعی آنانپیگیری هدیه ازدواج همکاران استانی صدور و ابطال دفترچه بیمه تامین اج
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 اعزام ناظرین تورهای بازنشستگی

 

 
 

 
 امور مربوط به دانش آموزان ممتاز و نمونه)فرزندان همکاران( 

 به دلیل عدم ارائه کارنامه از سوی دانشگاه می باشد.  5*علت منفی بودن درصد ردیف 

 

 

 

 1399سال  1398سال  1397سال  1396سال  1395سال 

 بدلیل بیماری کرونا انجام نشد نفر تا نیمه آذر 156 481 401 315
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 شاغل و بازنشسته کارکنان یلیتکم مهیب پوشش

 

 ریال -(1399بر اساس قراداد منعقده با شرکت آتیه سازان حافظ ) سال  صندوق نیشاغل یلیتکم مهیب تیوضع

 شرح
 سال

 1397-1396 

 سال

 1398-1397 

 سال

 1399-1398 

 سال

 1400-1399 

 درصد تغییرات

سقف تخصصی )جراحی قلب و 

 عروق و .. بیماران خاص(
220.000.000 250.000.000 290.000.000 340.000.000 

 

17 

 سقف عمومی 

 )جراحی عمومی و درمان طبی(
190.000.000 210.000.000 230.000.000 270.000.000 17 

 12 95.000.000 85.000.000 80.000.000 70.000.000 زایمان

 13 85.000.000 75.000.000 70.000.000 60.000.000 نازایی

 10 22.000.000 20.000.000 18.000.000 16.000.000 اورتز )سمعک، شکم بند و ..(

 10 60.000.000 50.000.000 40.000.000 35.000.000 پاراکلینیکی

 لیزیک : یک چشم
30.000.000 30.000.000 30.000.000 32.000.000 

 

 دو چشم 7

 11 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 آمبوالنس : شهری

 13 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 بین شهری

 25 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.500.00 عینک

 19 40.000.000 33.600.000 28.000.000 25.000.000 دندانپزشکی

 28 10.000.000 7.800.000 6.000.000 5.000.000 ویزیت و مشاوره
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 درصد تغییرات
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 2.6 3848 5.6 3750 3550 3439 تحت پوشش یتعداد اعضا
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 امور پشتیبانی  -2-3

 هااستقرار نظام مدیریت سبز به منظور کاهش هزینه -1-2-3
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 سایر اقدامات  -2-2-3

 و جانبازان نیجهت استفاده معلول یادار یفضاها یمناسب ساز 

  جابجائی واحدهای ساختمان ستاد مرکزی صندوق براساس الگوی جدید 

 برقی در تابلو های اصلی و فرعی طبقات به منظور بهینه سازی وکاهش مصرف برق به روز نمودن ادوات 

 اصکح سیستم سرمایش وگرمایش جهت صرفه جوئی در مصرف برق وآب جهت استفاده بهینه از سیستمها 

 خرید ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری صندوق 

  از وارد شدن خسارت به اموال و دارائی های صندوقبیمه نمودن امکک، دارائی ها و وسایط نقلیه جهت جلوگیری 

 هماهنگی با سازمان آتش نشانی به جهت باال بردن و ارتقاء سیستم ایمنی ساختمانهای ستاد و استان تهران 

 یارسال یباتوجه به درخواستها یاستان یتهایریمد زیتجه 

 نیدرمان بازنشستگان وموظف یلیتکم مهیمناقصه ب یبرگزار  

 کاردر تهران و مراکز استانها طیکننده درمح یکارکنان به ماسک و دستکش و مواد ضد عفون مجهز نمودن 

 ساختمان ستاد و صف. ساتیوتاس یادار یها طیمح ینمودن تمام یوضدعفون ییگند زدا 

 های استانیهای مدیریتاجرای همایش 

 های عقد قرارداد اجاره فضای نصب آنتنBTS  ساختمان ستادشرکت رایتل در پشت بام 

 های کمیته عالی پدافند غیر عاملپیگیری و اجرای الزامات دستورالعمل 
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  و هوشمندسازی حوزه فناوری اطالعات -4

با توجه به نقش فناوری در توسعه و ارتقاء روش های انجام کار ، و تاکید بر کاربرد سیستم های مکانیزه در جهت 

تسریع و سهولت در پاسخگوئی و اطکع رسانی و هم چنین تبادل اطکعات بین استانی از طریق شبکه های محلی ، در 

رح ذیل به ش نین افزایش خدمات الکترونیکی به جامعه هدفسیستم ها و همچ راهبری ارتقاء و بر استمرار  1399سال 

 است: شدهاقدام 

 هاتوسعه سیستم -1-4

  گسترش زیرساختهای مرتبط با شبکه اینترانت از طریق فیبر نوری در اکثر استانهای کشور 

 گسترش اتصال شرکت ها و هلدینگ های تابعه با اتوماسیون مرکزی صندوق 

  راه اندازی بستر هایGSB  وPGSB  

 راه اندازی سیستم مدیریت پرووه ها و توسعه ی آن در فازهای مختلف 

  ایجاد زیرساخت هایی جهت راه اندازی سامانه یussd 

 ایجاد سرویس مستقیم شاهکار و چاپار از سازمان تنظیم مقررات رادیویی 

  اجرای مدیریت امنیت شبکهISMS 

 

 هاراهبری سیستم-2-4

 (صبا اپ) راهبری نرم افزار موبایل 

  مشترکینراهبری سامانه ارتباط با CRM و اجرای آنContact Center) )  2500با شماره 

  5و ارتقاء آن به نسخه ی  اتوماسیون اداری در سطح کشور راهبری 

 تکمیل فرم های ارزیابی سازمان های نظارتی و برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح فناوری اطکعات صندوق 

  سایت رسمی صندوق و سایت درگاه خدماتاصکح محتوای 

  )راهبری برنامه لجستیک در اتوماسیون مرکزی) انبار ، خرید وتدارکات 

 راهبری برنامه اضافه کار و بهره وری در سطح استان ها در اتوماسیون مرکزی 

 )راهبری سامانه برونسپاری خدمات )دفاتر پیشخوان دولت 

  ایران ، صندوق نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینیتبادل اطکعات با سازمان بیمه سکمت 

 استفاده از سرویس های نسبت و ازدواج و طکقبا سازمان ثبت احوال کشور در اتصال به سامانه آن سازمان در  عاملت 
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 تخدما یاستمرار برون سپار -3-4

به  یبازنشستگان ، سهولت در دسترس یدرون شهر ی، کاهش سفرها کیتحقق اهداف دولت الکترون یدر راستا

 یصندوق تفاهم نامه و قراراداد واگذار نی، ا یدولت ریدولت و فعال نمودن بخش غ یها نهیخدمات صندوق، کاهش هز

 لیافزار موبا مرن نیو همچن دولت منعقد نموده است شخوانیبا دفاتر پ یکشور یصندوق بازنشستگ نیماب یخدمات ف

 . نموده اندنصب نرم افزار را دانلود و  نیکاربر ا 400000از  شیو تاکنون ب دهیگرد یاندازراه  1399در سال  صبا
در  یسع زین 1400مذکور ، صندوق در سال  یصندوق از ارائه خدمات در سامانه ها نیتوجه به استقبال مشترک با

 در سراسر کشور دارد. یقابل واگذار یخدمات رفاه شیافزا

 

  01/10/99الی   01/01/99آمار خدمات ارائه شده توسط دفاتر پیشخوان از 

 تعداد نام خدمت

 3600 استعکم به دستگاه های اجرایی

 3579 چاپ احکام حقوق

 5992 چاپ فیش حقوق

 6687 صدور کارت شناسایی بازنشستگان

 19858 جمع

 

 

    نفعانیمرکز جامع ارتباط با ذ یراه انداز -4-4

 وریدر اول شهر ی( با هدف ارتباطات اثربخش با  بازنشستگان گرامSRM )مرکز صبا نعانیو ارتباط با ذ یمرکز نوآور

  رسماً شروع به کار کرد. یمحترم تعاون، کار و رفاه اجتماع ریبا حضور وز 1399ماه 

به منظور بهینه سازی   "(SRM)  ذینفعانمرکز ارتباط با "در ابتدای شهریور ماه سال جاری، مرکز پاسخگویی با عنوان 

پاسخگویی به مسائل و درخواست های بازنشستگان کشوری و رسیدگی سریع به مسائل آن ها راه اندازی شد. این 

مرکز به عنوان درگاه واحد و رسمی ، امکان برقراری ارتباطی پویا ، بهره ور  و چند جانبه با ذینفعان صندوق بازنشستگی 

ق، پیچیدگیشستگان و ذینفعان صندواین مرکز بر آن است که به عنوان مرجع واحد ارتباط تلفنی بازن کند.  را فراهم می

های مشککت ذینفعان را از طریق هدایت نظام مند خواسته های آن ها به سطوح مختلف سازمان تسهیل ها و دشواری

، پیامآنکین ، تماس تلفنی ، استفاده از وب، ارسال فکسکند و می تواند از کانال های ارتباطی مختلف مانند گفتگوی 

 های ایمیل و پیامک های تلفنی به ارائه خدمت به بازنشستگان کشوری و سایر ذینفعان صندوق بپردازد.
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 یکیخدمت الکترونزیم -1-4-4

 به یرحضوریخدمات غ هیو ارا کیخدمت الکترون زیم لیتشک نفعان،یمرکز جامع ارتباط با ذ یهاتیقابل گرید از

رده مطرح ک یکیالکترون یهارا با پر کردن فرم شانیهادرخواست توانندیم زیاست. بازنشستگان عز یبازنشستگان گرام

 نیب یادار یهاندیاستعکمات و فرا یارسال کنند؛ انجام تمام یکیبه صورت الکترون زیو مدارک و مستندات مربوط را ن

خدمت  هیارا ندیاز فرا یشده؛ آگاه هیمراحل کار و سوابق خدمات ارا یریگیپ یبرا یریکد رهگ افتیدر ؛یدستگاه

خدمت  زیم یهایژگیو گریشده از د هیخدمات ارا تیفیاز ارباب رجوع در خصوص ک یو نظرسنج امک؛یپ افتیبا در

 یدر نشان یکشور یصندوق بازنشستگ یکیخدمت درگاه خدمات الکترون زیم یاصل گاهیاست. جا یکیالکترون

www.sabasrm.ir است. 

 

 (SRM)طراحی و راه اندازی درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری صبا  -2-4-4

اندازی درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری، خدمات الکترونیکی این صندوق در تا پیش از راه

تنها بخشی از آن بود،  موجود در این سایت که خدمات الکترونیکیشد، اما تراکم محتوای ارایه می cspf.irسایت 

  .موجب شده بود که بازنشستگان نتوانند خدمات الکترونیکی خود را با سرعت و سهولت الزم دریافت کنند

در دستور کار  sabasrm.irری در نشانی اندازی درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوبر این اساس، راه

 برداری رسید. به بهره 1399قرار گرفت و فاز نخست آن در خردادماه 

ه خدمات مربوط ب یهاهیبه انتشار خبرها و اطکع یشده است. بخش خبر لیاز دو بخش خبر و خدمت تشک تیسا نیا

بخش خدمت  تحت پوشش اختصاص دارد و رانیبگفهیبه بازنشستگان و وظ یکشور یصندوق بازنشستگ کتیو تسه

 ت:اس ریز بیبه نوبه خود شامل شش بخش به ترت زین

 :بازنشستگان و  است، یکشور یصندوق بازنشستگ یکیخدمت الکترون نیبخش که پرکاربردتر نیدر ا حقوق

آن را  ینسخه چاپ ایخود را مشاهده کرده و  یحقوق شیو ف یحکم حقوق توانندیتحت پوشش م رانیبگفهیوظ

 یبه بانک برا نامهیمعرف دیتمد ایدرخواست صدور  توانندیم زیخارج از کشور ن میمق بازنشستگان د.کنن افتیدر

 د.کنن یریگیبخش ثبت و پ نیحقوق ماهانه خود را در هم افتیدر
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 ادثه عمر و ح مهیب زیعمر، و ن مهیدرمان، استعکم پرداخت ب یلیتکم مهیخدمات شامل ب نیا :یامهیخدمات ب

 یدرمان؛ مدارک الزم برا یلیتکم مهیاستفاده از خدمات ب یهادرمان، روش یلیتکم مهیاست. در قسمت ب

 قیاز طر توانندیکاربران م نیچنها و تعهدات درج شده است. همو سقف پوشش ؛یدرمان یهانهیهز افتیدر

استان  مراکز طرف قرارداد در آن تیشماره تلفن و نوع فعال ،ی، نشانهر استان به نام یرو کیو با کل رانینقشه ا

رثان وا یغرامت فوت از سو افتیدر یعمر به اطکع از چگونگ مهیاستعکم ب بخش د.کنن دایپ یدسترس

 ریو سا ییااجر یهاقرارداد، بخشنامه یهافرم زیعمر و حادثه ن مهیبخش ب در د.اختصاص دار یبازنشستگان متوف

 ت.عمر و حادثه در دسترس قرار گرفته اس مهیها و مصوبات مربوط به ببرنامه

 

 و  یوروام ضر لیاز قب یاالحسنهقرض یهاچند نوبت وام یدر طول سال، ط کهنیبا توجه به ا: الحسنهوام قرض

ها و نام وامثبت یبخش برا نیا شود،یم هیتحت پوشش ارا رانیبگفهیوام ازدواج فرزندان به بازنشستگان و وظ

 ت.وام در نظر گرفته شده اس افتیدر طیو فهرست واجدان شرا یبررس جیاطکع از نتا

فرم »به نام  ینفر هستند، الزم است فرم کیاز  شیباشد که ب یرانیبگفهیوظ یاز سو یدرخواست وام اضطرار اگر

فرم به  نیا لیکه تکم ردیقرار گ یصندوق بازنشستگ اریشده و در اخت لیوراث تکم گرید یاز سو« تعهد وراث

 ست.شده ا ینیبشیبخش پ نیدر هم یکیصورت الکترون

 

 و  کتیو تسه یخدمات رفاه د،یجد تیریدر دوره مد یکشور یصندوق بازنشستگ :یخدمات رفاه

رفته که تحت پوشش در نظر گ رانیبگفهیکاال و خدمات توسط بازنشستگان و وظ دیخر یرا برا ییهافیتخف

 ژهیو کتیهسشده است. بخش ت هیبازنشستگان ارا یزندگ تیفیگزارش آن در کتاب حاضر و در فصل توسعه ک

که کاالها  پردازدیم ییهاها و فروشگاهو شرکت دارفیمحصوالت تخف یبه معرف  sabasrm.ir تیدر سا دیخر

بخش، بازنشستگان  نی. در اکنندیعرضه م یبه بازنشستگان کشور ژهیو طیبا شرا ای فیو خدمات خود را با تخف

 یمربوطه را از رو یهاها و فروشگاهشرکت ینشان  دار،فیخدمات تخف ایکاالها  یوجوضمن جست توانندیم

  .کنند داینقشه گوگل پ

 رانیبگفهیان و وظملت به بازنشستگ مهیشرکت ب یهانامهمهیب یطیو تقس یفیتخف هیگذشته، با توجه به ارا نیا از

ادر شده و ص یهانامهمهیب تیفراهم شده است تا بازنشستگان بتوانند از وضع یبخش امکان نیدر هم ،یکشور

 .کنند دایها اطکع پبازپرداخت اقساط آن
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 ر د دیام یهاخانه یبه شرح خدمات و نام و نشان یقسمت از بخش خدمات اجتماع نینخست: یخدمات اجتماع

بازنشستگان شرح داده شده و  ژهیو یگردشگر یقسمت دوم، خدمات تورها در سراسر کشور اختصاص دارد. 

و  19دیکو یماریب وعیش لیبخش به دل نیها فراهم آمده است. )انام در آنتورها و ثبت یوجوامکان جست

 یایبا مزا ییکاربران ضمن آشنا قسمت سوم، در است.( رفعالیغ یتا اطکع ثانو ،یگردشگر یهاتیتوقف فعال

دولت  خوانشیو شماره تلفن دفاتر پ یبه نام و نشان رانینقشه ا قیآن، از طر افتیدر یکارت منزلت و چگونگ

 .کنندیم دایپ یکارت منزلت دسترس افتیدر یبرا

 

 هیکل یریگیشده است. قسمت اول به ثبت و پ لیبخش به نوبه خود از چهار قسمت تشک نیا :نفعانیارتباط با ذ 

ا مرکز جامع ارتباط ب یکیصندوق اختصاص دارد و پنجره الکترون نفعانیذ یهاتیها، نظرها و شکادرخواست

 ها،تیاشک ایها نظرات، درخواست یکیونقسمت افزون بر امکان ثبت الکتر نی. در اشودیمحسوب م نفعانیذ

از مرکز  یبردارزمان با بهرهقسمت هم نیفراهم شده است. )ا یریگیشماره پ قیها از طرآن یریگیامکان پ

 رانیبگهفیفعال است تا بازنشستگان و وظ شنهادهایقسمت دوم، سامانه نظام پ در .(شودیفعال م یتلفن ییگوپاسخ

 لیسوم، پروفا قسمت .آن اطکع حاصل کنند یبررس جیخود را ثبت و از نتا یشنهادهایتحت پوشش بتوانند پ

و شماره  ینشان لیآن، اطکعات خود از قب قیتحت پوشش از طر رانیبگفهیبازنشستگان است که بازنشستگان و وظ

متداول به صورت  یهاپرسش ییگوچهارم، به طرح و پاسخ قسمت د.کننی( به روز مرییتلفن را )در صورت تغ

 د.شده اختصاص دار یبندطبقه

و  یلشماره م هئدارند، مستلزم ارا یکه جنبه شخص یکیآن بخش از خدمات الکترون افتیدر شودیم یادآوری

در « ورود کاربر» نهیتحت پوشش است که با انتخاب گز رانیبگفهیشماره دفتر کل توسط بازنشستگان و وظ

 .ردیگیصورت م تیصفحه نخست سا
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 مدیریتیاستقرار سامانه های  -5-4

 (BI)سامانه هوش تجاری  -1-5-4

نفعان صندوق های مالی و اقتصادی تحت پوشش صندوق و نیز شمار باالی ذیبا توجه به حجم قابل مکحظۀ فعالیت

های مدیریتی صندوق و نظارت بر های مدیریتی و راهبردی در سطح ککن برای همه برنامهبازنشستگی، اتخاذ تصمیم

در صندوق بازنشستگی کشوری برای پردازش، مدیریت و ارائه خروجی مناسب از ( BI)استقرار سامانه هوش تجاری 

  ، تکمیل آن پیگیری شده است.1399در سال اطکعات، در شمار اقداماتی است که 

 :مراحل استقرار سامانه

 :گیردصورت می یمرحله اساس پنجسازمان  کیدر  سامانه هوش تجاریاستقرار  یبرا

 سازمان ازیاطکعات مورد ن ییشناسا 

  های منبع()پایگاه داده منابع دادهطراحی 

 داده  یو بارگزار لیاستخراج، تبد(ETL) 

  ی لیداده تحل گاهیپاطراحی(DW) 

 اطکعات شیارائه داده و نما 

گیرد. این ابزارها گیری از ابزارهای استخراج و انتقالِ داده صورت میشناسایی اطکعات مورد نیاز سازمان از طریق بهره

 کنند. ها منتقل میهای تعاملی استخراج کرده و به مخازن اولیه دادهها را از سیستمتوانند دادهمی
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 4های تابعه( را در قالب ها و شرکتصندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ)شامل  مرکز 1+50این سامانه اطکعات 

 ند.کفرعی( به صورت برخط در قالب داشبوردهای مدیریتی رصد میشاخص  114شاخص اصلی و  28گروه شاخص )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سامانه جامع ثبت اطالعات امالک صندوق بازنشستگی کشوری -2-5-4

سامانه جامع امکک  باشدها میها و دستگاهسازمان یبه منظور مستندسازی اموال غیرمنقول که یکی از امور مهم حقوق

های سازی بهینه آن برای حفظ سرمایه و داراییپیادهطراحی و ایجاد شد که انجام و  بازنشستگی کشوریصندوق 

این سامانه بر اساس آخرین متد روز امنیت اطکعات در فضای سایبری . بودای امری ضروری و اجتناب ناپذیر سرمایه

ایی های ثبت احوال)جهت شناسسرویساعم از  های کاربردی کشورطراحی شده است و قابلیت اتصال به کلیه درگاه

یه و ... سامانه ثنا قوه قضائ( و جهت شناسایی مالکیت امکک)های سازمان ثبت اسناد سرویس(، افراد بر اساس کد ملی

 .را دارد؛ که مکاتباتی در این خصوص صورت پذیرفته است

 :امکک ایجاد سامانه  ضرورتاهداف و 

 اطکعات از طریق ایجاد سامانه یکپارچهروزآوری سازی و بهشفاف 

 مدیریت بر خط امکک و مستغکت 

 مدیریت ثبت اطکعات معامکت و قراردادهای مربوط به امکک 

 مدیریت اطکعات سند رسمی ملک 

 ایجاد نظم و امنیت معامکت مربوط به اموال غیرمنقول 

  خطرات احتمالی از نظر تصرف و ادعای معارضجلوگیری از 

شاخصهایآماری

بازنشستگان
اصلی4
فرعی18

شاخصهایجهش

تولید
شاخص6

فرعی20

شاخصهایعملکرد

هلدینگها
اصلی18
فرعی76

شاخصهایسبد

سهامبورسی

شاخص8
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 (Utopia) سامانه اتوپیاروزآمدسازی و توسعه  -3-5-4

 :هاو اهمیت سامانه نظارت بر شرکتضرورت 

 ای جهت ارتقاء شفافیت عملکرد و ساماندهی نظام اطکعاتی.ایجاد ساختار شیشه 

 واسطه به اطکعات مالی و غیرمالی به منظور پایش مستمر عملکرد آناندسترسی بی 

  های تابعهدهی و همچنین پیگیری مستمر و دقیق عملیات شرکتشرکتی و گزارشاعمال حاکمیت 

  سطح انضباط مالی و عملکرد مدیرانارتقاء 

 :قابلیت ها و امکانات سامانه

  رسی ، قابل دستذیل)سهامداری مستقیم و غیر مستقیم صندوق( در محورهای  شرکت تابعه 230اطکعات بیش از

 باشدن در حال گسترش و تکمیل میآی قابل پوشش بوده و حوزه

 های تخصصیاولیه به تفکیک هلدینگهای تابعه و اطکعات لیست کلیه شرکت 

 تا کنون 93های تابعه از سال رکتهای مالی شگزارشات حسابرسی و کلیه صورت 

 های تابعهات مدیره کلیه شرکتمصوبات هی 

 تابعه به همراه تکالیف و اقداماتی هاجلسات کلیه مجامع عمومی شرکتمصوبات مجامع و صورت 

 های مالیتصادی شامل محاسبه نسبتهای اقتجزیه و تحلیل 

 گذاری و مستندات همراهته سرمایهجلسات کمیکلیه صورت 

 های تابعه به صورت کامکً هوشمندمحاسبه درصد سهام واقعی صندوق در شرکت 

 احتمالیهای دکار جهت رفع مغایرتانجام عملیات کنترلی خو 

 تندات پیوست از جمله رزومه ایشانهای تابعه به همراه مسانتصابات و احکام مدیران کلیه شرکت 

 

 برداری از مرکز نوآوری صباتأسیس و بهره -6-4

کرد که برای « مرکز نوآوری صبا»اقدام به تأسیس مرکزی با عنوان  1398صندوق بازنشستگی کشوری از اسفندماه 

هدف این مرکز، ارتقای زیست فردی و ها در حوزه بازنشستگان و سالمندان فعالیت دارد. آپحمایت از استارت

 اجتماعی بازنشستگان و سالمندان از طریق حمایت از توسعه کسب و کارهای اجتماعی و خکق می باشد. 
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 اهداف این مرکز عبارتند از: 

 صندوق به درمان سالمندان و  بازنشستگان یلیسربار تحم یها نهیکاهش هز 

 صندوق قیطر  از متخصص بازنشستگان تجربهی از بردار وبهره شارکتم 

 صرفاً الباتمط عیتجم عدم وی اجتماع ستیز ارتقاء قیاز طر رمجموعهیافکار و مطالبات بازنشستگان ز تیریمد 

 حقوقی ساز همسان جمله ازی موارد بر

 بازنشستگان و سالمندان تیبا اولو یو چالش ها در هر عرصه ا ازهایکمک به رفع ن 

 و حیتفر ،یمشارکت اجتماع ،یو فرهنگ یسکمت روان، خدمات اجتماع ،یسکمت جسم یها مرکز در حوزه نیا

 یگذار هیسرما ت،یاست و با حما تیو ... در حال فعال یتخصص یمهارتها ،یزندگ یمهارتها ،یگردشگر ،یسرگرم

 .باشد یتحقق اهداف خود م یها در تکش برا و استارتاپ ها دهیا یو شتابده

 یدلهام نیاز ا یمدل نکرده برخ کیبه  دیوکارها خود را مق ها و کسب با استارتاپ یصبا در همکار یرکز نوآورم

 ند از: عبارت یهمکار
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 حوزه  پاسخگویی و اطالع رسانی  -5

نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی و اطکع رسانی شفاف  از اهداف غایی مدیران ارشد صندوق بوده و اقدامات انجام 

 و همواره  سعی بر آن دارد با استفاده از شیوه های نوین یافته در سالهای اخیر مبین موفقیت صندوق در این زمینه است 

اقدامات  1398در سال ین و حل مسائل آنان گامهای موثری بردارد اطکع رسانی و پاسخگویی نسبت به راهنمایی مخاطب

 به شرح ذیل می باشد: انجام شده

 انتشارات -1-5

    1398 1397 شاخص نام اقدام ردیف
تا   1/1/1399

1/9/ 1399    
 توضیحات

1 
 تهیه و انتشار ماهنامه ثمر

 )تعداد نشریات چاپ شده(
 0 3 10 شماره 

لید به کاغذ،توبه دلیل مسائل مربوط 

محتوا به صورت الکترونیک  در 

ندوق  و سایت ص 60بخش مثبت 

 سایت پایش منتشر شده است

2 
 چاپ ویژه نامه های 

 مرتبط با صندوق
 0 0 1 عنوان/ نسخه

به دلیل مسائل مربوط به کاغذ،تولید 

محتوا به صورت الکترونیک در قالب 

طریق  موردگزارش خبری  از 16

 خبرگزاری ها منتشر شده است

 

 

 ارتباطات مردمی  -2-5

 1398 شاخص نام اقدام ردیف
تا   1/1/1399

1/9 /1399 
 توضیحات

 پاسخگویی به بازنشستگان 1

 قیازطر ییهرگونه پاسخگو 3600 450 تلفن

 3500  1.600 ایمیل به بازنشستگان یحضور ایو  لیمیتلفن، ا 

 1200 0 کامنت
 هاتوجه به حجم زیاد کامنتبا 

 سواالت دسته بندی و پاسخگویی می شود 

2 

به سواالت  ییپاسخ گو

زاد آ یدسترسانتشار و  سامانه 

 به اطکعات

 18 0 تعداد

 یکشور یکارتابل صندوق بازنشستگ

 آن یتخصص نگیهلد 5و  
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 ارتباطات رسانه ای -3-5

 

 1398 1397 شاخص نام اقدام ردیف
تا   1/1/1399

1/9 /1399 
 توضیحات

1 

 نشست و گفت وگو با رسانه های جمعی

)تعداد جلسات هم اندیشی با 

 اصحاب رسانه(

 

 دیدار

 

120 3 33 

با خبرنگاران  دارینشست و د

مطلوبتر  یاطکع رسان یبرا

صندوق یها تیفعال  

2 

 بررسی رسانه ها و

جمع آوری اخبار روز مرتبط با 

 صندوق و شرکت های تابعه

 )تعداد اخبار بررسی شده(

 خبرگزاری

سایت /  

 روزنامه

4000 34000 36000 
خبرگزاری، سایت، روزنامه و 

 صداوسیما

3 
 برگزاری گفت و گوی  خبری

 )تعداد نشست های برگزارشده(
 . 10 0 12 نشست

4 
 یاطکع رسان یهاربن

 تیدر سا درج شده 
 50 40 8 تعداد

درج بنرهای اطکع رسانی در 

منظور اطکع رسانی  سایت به

 سریعتر و آشکارتر

5 
تهیه  و تولید اخبار و  بارگذاری در 

 )تعداد اخبار منتشر شده( رسانه ها
 2400 1200 1600 خبر

تهیه اخبار به منظور نشر در 

...و یخبرگزار ت،یروزنامه، سا  

6 
 تهیه، تولید خبر، گزارش

 و انتشار در سایت صندوق
 800 199 590 خبر

اخبار داخلی صندوق به تولید 

منظور انتشار در سایت صندوق و 

اطکع رسانی به بازنشستگان و 

 کارکنان

 . 1000 260 850 تعداد تیسا یبروز رسان 7

 79.795.229 55.000.000 53.801.112 بازدید بازدید مخاطبان از سایت صندوق 8
 5-9بخش 4این آمار به ردیف 

 افزوده شد

  15 2 8 یادداشت رسانه ها تعداد پاسخ به مطالب 9

 3 طرح یاینفوگراف 10

بیمه و 

 خدمات

 اقدام جدید

17  

 این اقدام افزوده شده است 160 20 0 نسخه تهیه بولتن تحلیلی خبری 11
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 و استانی ارتباطات سازمانی-4-5

 1398 شاخص نام اقدام ردیف
تا   1/1/1399

1/9 /1399 
 توضیحات

1 
 یها تیریارتباط با مد

 هاصندوق در استان

مذاکره و 

 گفت وگو
150 200 - 

2 

و  ها نگیارتباط با هلد

 یشرکت ها

 رمجموعهیز

 6 80 جلسه

یک جلسه به  99با توجه  به شرایط کرونا در سال 

صورت مجازی  و مابقی به صورت حضوری 

برگزار شد.عکوه برموارد فوق به صورت مذاکرات 

 است نیز هماهنگی الزم برقرار شدهتلفنی 

3 

 یارتباط با کانون ها

 یبازنشستگ

 ییاجرا یدستگاهها

 20 10 جلسه

عکوه بر حضور در جلسات کانونها ، به واسطه 

مکقات های مستمر در دفتر این اداره 

 ل،هماهنگی های الزم صورت میپذیردک

 دارندنبه دلیل شرایط کرونا این مراکز فعالیت  0 0 گزارش دیام یگزارشات از خانه ها 4

5 

جلسات  یبرگزار

 یهماهنگ یشورا

 یروابط عموم

 وزارتخانه

 5 1 جلسه

 

 
 
 هاتبلیغات، نمایشگاه و مناسبت -5-5

    

 ردیف
 1398 شاخص نام اقدام

تا   1/1/1399

1/9 /1399 
 توضیحات

  9 4 تعداد برگزاری همایش 1

 د.برگزار نشبه دلیل شرایط کرونا نمایشگاه  0 1 تعداد برگزاری نمایشگاه 2

3 
 همکاری در برگزاری

 جشنواره فرهنگی و ورزشی 
 به دلیل شرایط کرونا جشنواره برگزار نشد. 0 4 نسخه

4 
 بازدید بازنشستگان از 

 رویدادهای فرهنگی و اجتماعی
 به دلیل شرایط کرونا بازدید برگزار نشد. 0 1 تعداد

  360 28 نسخه پوستر عیتوز ی وطراح 5
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 مور بین المللا-6-5   

 1398 شاخص نام اقدام ردیف
تا   1/1/1399

1/9 /1399 
 توضیحات

 نشست ها و کنفرانس های جهانی 2 2 برنامه  تدوین برنامه های مربوط به اجکس ایسا 1

 0 0 تعداد  ترجمه دستورالعمل های ایسا 2

درحوزه  هیاتحاد یدستورالعمل ها

گسترش دامنه پوشش و   ،یا مهیب ینظامها

 از کار یاز خطرات ناش یریشگیپ

3 
و  یا مهیاخبار و مقاالت بو تولید ترجمه 

  ندوقص تیدر سا یو بارگذار یبازنشستگ
 27 15 مقاله/ خبر

انتشار آنها به منظور و اخبار و ترجمه مقاالت 

 یا همیو ب یبازنشستگ نیاز قوان یآگاه

  10 12 تعداد ISSAمکاتبات حق اشتراک  4

5 
 حضور و شرکت کارشناسان صندوق

 در همایش های بین المللی
 0 0 همایش

حضور نمایندگان صندوق در 

همایشهای بین المللی به منظور آگاهی 

از بروزترین اخبار بیمه ای و تبادل 

 تجربیات با سایر کشورها

6 
  با صاحب نظران ارائه گزارش و مصاحبه

 یگو بازنشست یا مهیدر حوزه ب یالملل نیب
 3 0 گزارش

 انجام مصاحبه با صاحب نظران حوزه

 یبه منظور آگاه یا مهیمختلف ب یها

 افراد اتیاز تجرب افتنی

7 

 مکاتبات:

 سایا یبرا یالملل نیب یارسال نامه ها. 1

 با مضمون اهداف صندوق

سازمان  انیارائه گزارش ارتباطات م .2 

 به مقامات صندوق یالملل نیو مجامع ب

 ایمیل

7 

 

 

28 

21 

 

 

20 

 یارسال یها لیمیا. 1

 

 یافتیدر یها لیمیا .2

8 
جمع آوری و بارگذاری کتب و 

 مقاالت ایسا و درج در سایت صندوق 

 کتاب/ 

 مقاله

 کتاب 3

 مقاله 39

 کتاب  4

 مقاله 15

دانلود کتب و مقاالت از سایت 

 اتحادیه

  30 60 گزارش  به روز رسانی بخش بین الملل در سایت 9
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 یو بصر یسمع-7-5

 1398 شاخص نام اقدام ردیف
تا   1/1/1399

1/9 /1399 
 توضیحات

 طرح یاری و بسته های حمایتی صندوق 3 0 تعداد ساخت موشن گراف 1

 - 0 0 تعداد ساخت انیمیشن 2

 اقدام جدید 19 4 نسخه رادیوصبا  3

 26 30 تعداد پیکل هیته 4
 کلیپ طرح های رفاهی

 های آموزشیها و کلیپبرداریبهره 

 100 32 برنامه یریگزارش تصو هیته 5
 تهیه گزارش تصویری و

 بارگذاری در سایت صندوق 

6 
 عکس از هیته

 جلسات، نشست ها و مراسم 
 100 68 جلسه

 حضور در جلسات و نشست ها و

 ها به منظورتهیه عکس از آن 

 تهیه گالری تصاویر سایت 

 

 الکترونیکیارتباطات -8-5

 1398 شاخص نام اقدام ردیف
تا   1/1/1399

1/9 /1399 
 توضیحات

 1988 621 خبر/پست بارگذاری اخبار 1
 اخبار منتشر شده

در شبکه های اجتماعی   

 اخبار تولید شده در سایت یایش 104 405 خبر تولید اخبار 2

 7 7 تعداد خدمات الکترونیکی  3
 خدمات الکترونیکی ارائه شده

در سایت پایش   

 88.000.000 3.037.281 بازدید انجام بازدید 4
 جمع بازدید سایت و

شبکه های اجتماعی   

 3.313.112 4.824.580 بازدید بازدید صفحات 5
 تعداد صفحات دیده شده

در سایت پایش   

6 
 یبازنشستگان برا لیمطالب ارسا

 یارذگربا
 50 111 تعداد

بازنشستگان مطالب ارسال شده توسط 

 برای بارگذاری در سایت پایش

7 
ایجاد کانال در پیام رسان های 

 سروش، ایتا و  بله و اینستاگرام
 1 4 کانال

 کانالهای پیام رسان ایجادشده 

 برای اطکع رسانی اخبار صندوق
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 600 553 تعداد یو قدردان شنهاداتیانتقادات، پ 8
انتقادات، پیشنهادات صورت گرفته 

مخاطبان و بازدیدکنندگانتوسط   

9 

مشاوره از  ایمطالب و  افتیدر

ر د سندگانیمحققان و نو د،یاسات

 جهت ارائه خدمات به بازنشستگان

 397 287 تعداد
 مشاوره های انجام شده

توسط مشاوران سایت صندوق   

 1 0 خبر تدوین و ارسال خبرنامه ها 10
 خبرنامه های ارسال شده

 توسط پشتیبان پرتال پایش 

 7 18 مصاحبه تهیه مصاحبه 11
 مصاحبه های تهیه شده برای اینستاگرام

 در حوزه سکمت ،بیمه،بازنشستگی()

 50 76.249 فرم تکمیل فرم ها  12
فرم های تکمیل شده توسط بازنشستگان 

 در سایت پایش

در سایت پایشتصاویر بارگذاری شده  2295 4.239 عکس بارگذاری تصاویر 13  

 0 5.461 تعداد پیامک های ارسالی 14
 این وظیفه به دفتر مدیر عامل

 واگذار شده است 
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 عملکرد تیریو مد، آمار  یزیبرنامه ر -6

تدوین و اجرای طرح بهبود خدمت و فرآیندها با رویکرد استفاده از مدیریت دانش و فناوری  -1-6

 اطالعات

انجام  هایو روش ندهایدستورالعمل اصکح فرآ"موضوع  دور دوم _ یبرنامه جامع سه ساله اصکح نظام اداردر راستای 

، اصکح فرایندهای کشور یزیرو برنامه  تیریسازمان مد 7/11/1393 خیبه تار 137047موضوع بخشنامه شماره  "کار

رویکرد مدیریت مشارکتی در دستور کار گروه برنامهصندوق با همکاری واحدهای ذیربط و مدیریت های استانی با 

 ریزی  و تعالی سازمانی قرار گرفت. بر همین اساس ، گام های ذیل برای بهبود هر یک از فرایندها انجام شد.

 (یو استان یستاد یواحدها ندگانی، نمایزیر)متشکل از دفتر برنامه ندهایبهبود فرآ میت لیتشک 

  در خصوص مدل یآموزش یهادوره  یبرگزار (BPI: Business Process Improvement) 

 دارتیدار صندوق و انتخاب خدمات اولوخدمات شناسه یبندتیاولو 

 ها های مذکور  به تفکیک استانتهیه و تنظیم گزارشات آماری و عملکردی  براساس شاخص 

 منتخب ندیفرآ هیو احصاء مدل اول ندیفرآ یمستندساز 

 نیها، قوان یخروج ت،یها،فعال یو از منظر ورود ندیمراحل فرآ کیمنتخب به تفک ندیفرآ یها بیآس ییشناسا 

 ی اطکعات یها ستمیو س یانسان یرویو مقررات، ن

 تعیین اهداف بهبود فرآیند برقراری حقوق 

 ندهایبهبود فرآ میشده توسط ت ییشناسا یها بیجهت رفع آس هیاول یشنهادهایارائه پ 

  بررسی نتایج اولیه توسط برخی از خبرگان 

 جمع بندی پیشنهادات و تهیه گزارش نهایی 

 ارائه گزارش به کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی 

  بررسی و تصویب پیشنهادات اصکحی در کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی 

 ابکغ به واحدهای اجرایی جهت اجرا 

 کنترل اجرا 

 

 روزرسانی عناوین و شرح خدمات صندوق در سازمان اداری و استخدامی کشور به -2-6

 تهیه و تنظیم برنامه های صندوق بر اساس برنامه سه ساله دوم اصالح نظام اداری  -3-6

 ثبت عملکرد ماهانه در سامانه مدیریت برنامه و عملکرد )برته( از طریق تعامل موثر با واحدهای ذیربط  -4-6
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 و تدوین گزارشات عملکردی جهت ارائه به مراجع ذیربط تهیه -5-6

 (99)گزارش عملکرد بودجه  1399ماهه سال   9های انجام یافته صندوق در  بازه زمانی گزارش مشروح فعالیت 

  ماهه 6در بازه زمانی  1398گزارش عملکرد برنامه های بهبود  به تفکیک واحدهای ستادی و استانی در سال 

  گزارش صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه های سکمت اداری ، ارتباطات مردمی ، نظارت و بازرسی و طرح

 تکریم ارباب رجوع  و ارائه به مراجع ذیربط 

  تهیه گزارش گلوگاه های فساد شناسایی شده 

  تهیه گزارش تکالیف قانونی و دستاوردهای شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری 

 د در خصوص اولویت های عمومی و تخصصی ابکغی رئیس جمهورگزارش عملکر 

 ریزی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی گزارشات مرتبط با مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامه 

 دولت دوازدهم یدستگاه متبوع از ابتدا یدیمهم اقدامات موثر و کل یاز محورها گزارش هیته 

  اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در مقابله با کروناتهیه گزارشات متعدد راهبردها و 

  یکشور یبازنشستگ صندوق در یوربهره تیریچرخه مد استقراری اتیاقدامات انجام شده و برنامه عمل»گزارش تهیه » 

  وضعیت تفصیلی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس شاخص های عملیاتی»تهیه گزارش»  

 

 پیشنهاداتراهبری نظام  -6-6

سامانه نظام پیشنهادها به منظور دسترسی تمامی ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری، اعم از بازنشستگان و کارکنان 

توسعه یافت و این امکان فراهم شد که بازنشستگان و وظیفه بگیران  1399صندوق  و شرکت های تابعه در نیمه اول سال 

های تابعه در آن مشارکت داشته باشند. سامانه توسعه یافته به و شرکتها و کارکنان و مدیران صندوق و هلدینگ

در دسترس مخاطبان  1399از تیر ماه   sabasrm.irصورت تحت وب در درگاه خدمات الکترونیکی صندوق به نشانی 

ه بررسی و احیانا یجقرار گرفته و تمامی ذینفعان صندوق می توانند با مراجعه به آن  پیشنهادات خود را ثبت کرده و از نت

 باشد:اجرای آن آگاه شوند. اهم اقدامات صورت گرفته در استقرار نظام پیشنهادات به شرح ذیل می

 نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با روش تدوین و تصویب آیینbenchmark  و تعامل مؤثر با واحدهای

 سازمان و هلدینگ ها

  رویکرد گسترش مخاطبینانتخاب سامانه نظام پیشنهادات با 

 سازیهای نظام پیشنهادها از جهت خدمات قابل ارائه جهت تصمیممقایسه تطبیقی سامانه 
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 ترین سامانه نظام پیشنهادها و بومی سازی آن با سه ویژگی منحصر به فرد )تنوع ذینفعان، انتخاب کامل

 ای(مدل امتیازی و چند دبیرخانه

 هااستقرار  در هلدینگ توسعه نظام پیشنهادها در صندوق و 

 ها در خصوص ارتباط نظام پیشنهادهای صندوق و نظام مکاتبه و تعامکت شفاهی با نمایندگان هلدینگ

 های زیرمجموعه آنهاها و شرکتپیشنهادهای مستقل هلدینگ

 رمت ها در فمکاتبه، پیگیری و تعامل در خصوص دریافت و اصکح اطکعات کامل پرسنل هلدینگ

 سبزافزار آریا به منظور ورود داده در سامانهشرکت 

  پیگیری و تعامل در خصوص دریافت و اصکح اطکعات پرسنل صندوق در فرمت شرکت سبزافزار

 آریا به منظور بروز رسانی در سامانه

 مکاتبه، پیگیری و تعامل جهت دریافت مسائل و مشککت واحدهای سازمانی به منظور تهیه فراخوان 

 ها ها جهت صدور حکم ابکغ دبیران نظام پیشنهادها در هلدینگلدینگمکاتبه با ه 

 تعامل مستمر  با شرکت پیمانکار برای برطرف کردن مشککت سامانه 

 سازیآموزش و فرهنگ 

 جهت استخراج تقویم آموزشی « آموزش و توسعه»اندیشی و همکاری با واحد برگزاری جلسات هم

 نظام پیشنهادها و اجرای آن 

  ساعت( توسط -نفر 20ها )دبیر نظام پیشنهادها در هلدینگ 5ساعت آموزش سامانه برای  4برگزاری

 شرکت پیمانکار با همکاری واحد آموزش 

  آشنایی با رویکرد نوین نظام پیشنهادها در صندوق بازنشستگی »ساعت دوره آموزشی  2برگزاری

های تخصصی و کارشناسان اعضای کمیتهنفر از   80با همکاری واحد آموزش برای حدود « کشوری

 ساعت( -نفر 160)

 سوال(  40نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها همراه با کلید پاسخنامه )طراحی سوال برای آزمون آیین

 نامهو برگزاری آزمون آیین

  تامین محتوای خبری و اطکعیه برای صفحه اول سامانه 

  در طراحی تصاویر مرتبط با محتواهای تامین شده و « ن المللروابط عمومی و امور بی»تعامل با واحد

 ها در سامانهبارگذاری آن

 های تخصصی از طریق ویدئوی آموزشیآموزش الکترونیکی دبیران کمیته 
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 تهیه ویدئوی آموزشی برای آموزش کاربران در استفاده از سامانه توسط شرکت سبزافزار 

 دف آموزش و فرهنگ سازیتهیه یک نسخه گاهنامه الکترونیکی با ه 

  تهیه یک موشن گرافی با موضوع معرفی نظام پیشنهادهای صندوق 

 07/10/1399اندیشی با دبیران کمیته های تخصصی در دو گروه مور  برگزاری جلسات آموزشی و هم 

های تخصصی و پرسش و پاسخ به در مدت زمان یک ساعت برای هر گروه برای کلیه دبیران کمیته

 ع ابهامات و دریافت پیشنهادهای دبیران منظور رف

 های تخصصی  و بانک اطالعات متخصصین تشکیل کمیته 

 ای همکاتبه، پیگیری و تعامکت شفاهی جهت دریافت پیشنهاد واحدها در خصوص اعضای کمیته

 تخصصی و بانک متخصصین

  کارشناس خبره در سطح ستاد و  44تعداد تشکیل بانک اطکعاتی متخصصین مشتمل بر

 واحدهای اجرایی صندوق 

 کمیته در سطح  7تعداد های تخصصی در سامانه نظام پیشنهادها و تعیین نقش افراد )تشکیل کمیته

 ستاد صندوق(  

 تهیه پیش نویس ابکغ دبیران کمیته ها ی تخصصی با امضای دبیر نظام پیشنهادهای صندوق 

  فراخوان از سوی واحدهای ستادیپیگیری تهیه 

 تعیین حد نصاب امتیازات سبد جوایز 

 برگزاری دو جلسه حضوری با اداره کل فرهنگی اجتماعی 

 مذاکرات تلفنی با کارشناسان اداره کل فرهنگی اجتماعی جهت پیگیری در یافت لیست خدمات قابل ارائه 

 با حضور آقای دکتر انصاری )رئیس سازمان اداری و  08/07/1399در  نظام پیشنهادها رونمایی از سامانه

 استخدامی کشور(

 تهیه گزارش های مدیریتی از عملکرد نظام پیشنهادها 

 ی ارسال یشنهادهایپ یو سامانده یبررس 

  پیشنهاد ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادها 210ساماندهی 

 تخصصی برگزاری جلسات هم اندیشی با روسای کمیته های 

  جلسه با روسای کمیته های تخصصی با محوریت موضوعات ذیل : 5برگزاری 

 تسریع در رسیدگی به پیشنهادهای ارجاع داده شده به کمیته 

 تجدیدنظر در ترکیب اعضای کمیته با توجه به عملکرد آنها 



 
 
 

50 
 

 استخراج اهداف و مسائل و مشککت حوزه تخصصی در راستای تهیه فراخوان 

 

های عمومی و اختصاصی فرایند ارزیابی عملکرد صندوق بازنشستگی بر اساس شاخصاجرای  -7-6

 و تکمیل سامانه مرتبط به تفکیک سطوح ملی و استانی

 راهبری سامانه مدیریت  عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق تعامل با واحدهای ذیربط 

 نقاط ضعف و کاستی ها جهت اصکح گزارش ها و ارائهکارشناسی گزارشات بارگذاری شده استان 

 های ارزیابی برگزاری جلسات، تبادل نظر و پیگیری مستمر در راستای جمع آوری مستندات مربوط به شاخص

 عملکرد از واحدهای مربوطه

  )بارگذاری اطکعات دریافتی در سامانه تسما)سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی 

 کرد وزارت متبوعحضور در جلسات ارزیابی عمل 

  1399تدوین گزارش تحلیلی  عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی سطح ملی سال 

 رتبه بندی واحدهای استانی بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی صندوق 

 یاختصاص یشاخص ها شنهادیپ 

 ی عملکرد بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصیلیگزارشات تحل نیتدو 

 1399بهبود سال  یامه هابرن هیو ته یشناس بیآس 

 عملکرد یابیارز یمسئول در خصوص شاخص ها یبا واحدها تفاهم 

 یاستان یها تیریگزارش از مد افتیدر 

 یاستان یها تیریمد شنهاداتیو پ یلیگزارشات تحل افتیدر 

 بهبود یگزارش برنامه ها یریگیپ 

 پنجگانه  یها تهیجلسات کم یو برگزار یساز فعال 

 ها تهیگزارش مصوبات کم درخواست 

 عملکرد در ستاد و استانها نیرابط نییتع 

  عملکرد نیرابط یآموزش برا یبرگزار درخواستتنظیم برنامه آموزشی و 

 

ماهه  9صندوق با توجه به اسنادباالدستی و عملکرد  1400تهیه وتنظیم برنامه های عملیاتی سال  -8-6

  1399های  سال برنامه
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 وری صندوقچرخه مدیریت بهرهاستقرار  -10-6

 یوربهره یاارتق یاتیبرنامه عمل نیدستورالعمل تدو زی( قانون  برنامه ششم توسعه کشور و  ن5با توجه به بند )الف( ماده )

 قرار گرفت : اردر دستور ک یدر سال جار لی، اقدامات به شرح ذ 16/1/1399 خیکشور به تار

 یکشور یموجود صندوق بازنشستگ تیزارش وضعگ 

 وری وزارتخانه و برگزاری جلسات مورد لزومارتباط مستمر با مسئولین بهره 

 وری ایجاد کارگروه تخصصی و کارشناسی بهره 

 وریبرگزاری جلسات حوزه بهره 

 در قالب یک گزارش مرتبط یو راهبردها یکشور یصندوق بازنشستگ یورمسائل بهره ییشناسا 

  وری صندوق به مقامات ارشدم شده در خصوص بهرهماهه  اقدامات انجا 9تهیه گزارش 

 وری ایران در خصوص اخذ پروپوزال با موضوع استقرار چرخه مذاکره با مشاوران مورد اعتماد سازمان ملی بهره

 وری در صندوقمدیریت بهره

 اخذ پروپوزال های مربوطه و برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال 

 ستقرار چرخه مدیریت بهره وری در صندوقتعیین معیار و انتخاب مشاور جهت ا 

 ارائه گزارش جامع از اقدامات انجام شده برای رئیس کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی جناب آقای دکتر افتخاری 

 

سازی و راهبری کمیته های صندوق )مرتبط با دفتر برنامه ریزی و تعالی سازمانی( فعال -11-6

 استیر تیریمعاونت توسعه مد 07/10/1393مورخ  200/93/13473خشنامه شماره موضوع ب

 یجمهور

  گانه( 28جلسه و پیگیری اجرای مصوبات  2)برگزاری عملکرد  تیریمدکمیته 

 جلسه و پیگیری اجرای مصوبات ( 1ی )برگزاری تیریمد یها یساختار و فناور تهیکم 

  جلسه و پیگیری اجرای مصوبات ( 2)برگزاری کارگروه تخصصی استقرار چرخه بهره وری 

 گانه( 17جلسه و پیگیری اجرای مصوبات  3)برگزاری  از حقوق مردم انتیو ص یسکمت ادار تهیکم 

 ( 17کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی  )جلسه و پیگیری اجرای مصوبات 
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 اجرای برنامه ارتقاء سالمت اداری، شفافیت و صیانت از حقوق مردم :  -12-6

 سازی کمیته سکمت اداری و صیانت از حقوق مردمفعال 

 پیگیری انتصاب اعضای کمیته سکمت اداری و صیانت از حقوق مردم توسط مدیر عامل محترم صندوق 

  مصوبه  17و تصویب  1399دم در سال جلسه کمیته سکمت اداری و صیانت از حقوق مر 3برگزاری 

 پیگیری مصوبات کمیته مزبور تا حصول نتیجه 

  تدوین و تصویب برنامه عملیاتی سکمت اداری و صیانت از حقوق مردم 

 ابکغ برنامه عملیاتی سکمت اداری و صیانت از حقوق مردم به واحد های مرتبط صندوق 

  انجام پرووه شناسایی گلوگاه های فساد خیز صندوق 

 تصویب گلوگاه های فساد شناسایی شده در کمیته سکمت اداری و صیانت از حقوق مردم 

  تدوین پیشنویس طرح جامع پیشگیرانه و مقابله در جهت رفع گلوگاه های فساد طبق فرمت ارسالی ستاد مقابله با

 مفاسد اقتصادی دولت

  گزارش اجرای منشور حقوق شهروندی تدوین و ارائه 

  انجام مراحل پیشنهاد و انتخاب بازرسان سکمت اداری و استعکم از دفتر مرکزی حراست صندوق 

  ق.م. .ک( صندوق در کمیته سکمت اداری و صیانت از حقوق مردم 92و  91انتخاب بازرسان موضوع مواد( 

 بازرسان سکمت اداری  یآموزش برا یبرگزار برنامه ریزی در خصوص 

 حضور مستمر در جلسات دفتر پاسخگویی، بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت متبوع 

 حضور مستمر در جلسات کمیته شفافیت وزارت متبوع 

 عملکردی مرتبط با سکمت اداری، شفافیت و صیانت از حقوق مردم گزارشات  نیتدو 

 ات از سامانه های سامد و در خصوص پاسخگویی به شکای ات دوره ایگزارش افتیدرZrm 

 سامد و  یلیتحل تدوین گزارش( و آسیب شناسی سامانه های پاسخگویی صندوقZrm) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

53 

 

 یاجتماع تیو نظارت بر پروژه مسئول یریگیپ -13-6

  مستقل یهاکلریو مد نیدر سطح معاون رعاملیبا حضور مد یاجتماع یگفتگوتشکیل جلسات 

  05/05/1399)آموزشی( در سطح مدیران کل در تاریخ هماهنگی جهت تشکیل جلسه 

  جلسه هماهنگی با تیم علمی پرووه و مجری 15برگزاری بیش از 

 یاجتماع تیمسئول پرووه ازیمستندات مورد ن یگرداور 

 در فازهای اول و دوم پرووه های ینظارت بر خروج 

 

 آمار و اطالعات -14-6

  کیفیت آمار های رسمی نظام اداریتکمیل اصول و الزامات ارزیابی مدیریت 

  گرد آوری مستندات الزم در مورد کیفیت آمار های رسمی جهت ارائه به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

  قلم آماری صندوق 15استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم 

 ( 2انتشار فصلنامه آماری صندوق)شماره 

  صندوق 1398انتشار سالنامه آماری 

  استان اختصاصی( 31ه استان در یک نگاه )برای شمار3انتشار 

  ی(اختصاص )استان 31تهیه و تکمیل جداول سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای 

 (یاستان) اختصاص 31 یبرا ادارات کل تعاون استان  1398نامه جداول آمار لیو تکم هیته 

 مرکز آمار ایران 98و بارگذاری جداول سالنامه  آماری  لیتکم ، هیته 

 وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی 98جداول آمارنامه  لیو تکم هیته 

  99دو فصل سال  98تکمیل شاخص ها و نماگرهای صندوق در سامانه سازمان مدیریت برای یک فصل سال 

  احصاء شاخص های بخش بیمه ای سامانهBI  و همکاری در راستای بازنگری و شناسایی موارد مورد نیاز در

 سامانه مذکور

 تهیه و تکمیل جداول گزیده آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به سه فصل 

  یزیو برنامه ر تیریسازمان مدی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعگزارشات در خواستی 

  اطکعات  حقوق بگیران به دستگاه های مشترک صندوقتهیه و ارسال ریز داده از 

 تهیه و ارائه آمار و اطکعات در خواستی مدیران و واحدهای صندوق 
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 یحوزه  حقوق -7

 فنی -امور حقوقی -1-7

 : 30/10/1399تا  1399از ابتدای سال  یعدالت ادار وانیموضوعات مطروحه در د

کل، تعداد مکاتبات وارده از دیوان عدالت اداری اعم از دادخواست براساس بررسی سامانه چارگون این اداره ( 1

مورد می باشد و در  12472بدوی، تجدیدنظر، دادنامه، اخطاریه های اجرای احکام و جلسه رسیدگی، به طور تقریبی 

 ع ارسال شده است.فقره  کار در سامانه ثبت و به آن مرج 6941مقام پاسخ به پرونده های وارده و نامه های ارسالی نیز، 

در خصوص وضعیت احکام صادره از دیوان عدالت اداری نیز الزم به توضیح است، خوشبختانه بدلیل دفاعیه موثر ( 2

و تعامل کارشناسان حقوقی با دیوان عدالت اداری به جهت اثبات برخی دفاعیات با اسناد، مدارک و متون قانونی، به 

 به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری می باشد. درصد از آراء صادره  72طور تقریبی 

در خصوص وضعیت پرونده های جاری در اجرای احکام دیوان عدالت اداری با ارتباط موثر فیمابین این اداره کل ( 3

و  معاونت قضائی دیوان جهت تسریع در اجرای احکام و ارائه راهکارههای موثر از مرجع مذکور به منظور رفع مسائل 

مورد از پرونده های استنکافی  30در شعب اجرای احکام، با همکاری کارشناسان حقوقی، تقریبا تا کنون  ایجاد شده

با ورود به موضوع و بررسی آراء و همچنین دفاع حضوری و قانع کننده، برطرف شده و احکام برائت آنها نیز صادر 

مورد از احکام قطعی که از  700ری نیز گردیده است. شایان ذکر است حسب لیست ارسالی از دیوان عدالت ادا

اجرا نشده اند ،موارد بررسی و به صورت موردی پیگیری گردید تا احکام اصکحی  بعضا سنوات گذشته تا به حال

 .آنها صادر شود. ضمن اینکه مراتب اجرای حکم به شعب اجرا جهت ختم پرونده های اجرا شده اعکم گردیده است

با دیوان عدالت اداری و تشکیل جلسات کارگروه مشترک بین صندوق بازنشستگی کشوری  برقراری ارتباط موثر( 4

و دیوان عدالت اداری، موجب گردیده تا موضوعاتی که مورد چالش است بررسی و به یک نقطه نظر واحد در دعاوی 

ه اجرای در امور مربوط ب با موضوعات مشابه دست یافته تا بدین نحو از حجم پرونده ها کاسته  وعکوه بر آن تسهیل

احکام نیز صورت پذیرد، همچنین، خاطر نشان می گردد، کمیته کارشناسان این صندوق هر هفته در دیوان تشکیل و 

 در خصوص موضوعات مختلف بحث و تبادل اطکعات می گردد.

یریت های ستادی و در راستای وظایف محوله و به منظور برنامه ریزی و هماهنگ سازی فعالیت های مختلف مد( 5

استانی، حفظ انسجام و یکپارچگی اقدامات و مسائل پیش روی صندوق و بعضا جلوگیری از تشتت در اعکم نظر ها، 

رفع موانع بوجود آمده در اجرای آراء، جلوگیری از استعکم های مکرر و مشابه، مسائل و معضکت در کمیته فنی و 

پرداخت آخرین حقوق جانبازانی که در اجرای ماده واحده قانون نحوه  بیمه ای منعکس گردیده که از جمله آنها
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بازنشستگی جانبازان بازنشسته می شوند و یا بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی که حجم زیادی از شکایات را به 

ا می باشد که بخود اختصاص می داد و بار مالی را متوجه این اداره کل به جهت اعتراض به احکام صادره می نمود، 

توجه به همانگی های به عمل آمده در خصوص آنها تصمیم گیری شده و عکوه بر کاهش حجم شکایات، جلوگیری 

 از اتکف وقت و صرفه جویی در هزینه، رضایت قشر عظیمی از بازنشستگان را فراهم نمود.

شکایات جانبازان، شرکت در جلسات قانون رسیدگی به  16با عنایت به دعوت نامه های واصله کمیسیون ماده ( 6

کمیسون مذکور، بررسی وضعیت پرونده ها و دعاوی مطروحه به طرفیت این صندوق در کمیسیون و اجرای احکام 

 صادره از آن مرجع، نیز از جمله امور انجام شده در بازه زمانی مورد اشاره در صدر نامه می باشد.

 

 شاخص ارزیابی
 واحد 

 سنجش
 1398سال 

تا  1/1/1399

30/9/1399 

 72 70 درصد درصد آراء صادره قطعی از سوی دیوان عدالت اداری به نفع صندوق

 25 30 درصد درصد آراء صادره قطعی از سوی دیوان عدالت اداری به ضرر صندوق

 25 30 تعداد تعداد اظهارنظر راجع به قراردادها، پیش نویس بخشنامه هاو دستورالعمل ها

ها، اخطاریه ها، ابکغیه جلسات رسیدگی  و آراء ارسالی از دیوان عدالت دادخواست 

 اداری
 12.472 16966 تعداد

 6.006 7358 تعداد الیحه دفاعی تنظیمی و پاسخ به استعکمات دیوان عدالت اداری

 850 1700 تعداد دعاوی تجدید نظر خواهی نسبت به آراء صادره علیه صندوق

استعکمات حقوقی، ابکغ آرای دیوان عدالت اداری و رفع ابهام و تعداد پاسخگویی به 

 مشککت حقوقی
 934 3047 تعداد

استعکم از واحدهای تخصصی )امور فنی، درآمد و هزینه و فرهنگی و اجتماعی 

 بازنشستگان(
 143 626 تعداد
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 اقتصادی -امور حقوقی -2-7

در خصوص پرونده های حقوقی و کیفری با توجه میزان محکوم به و یا حساسیت موضوع از اهمیت  1399در سال  

ویژه ای برخوردار بود این اداره کل نسبت به پیگیری ، نظارت و تشکیل آنها ورود نموده و نسبت به آنها اقدام ویژه را 

به صدور حکم قضایی به نفع صندوق گردید. همچنین در پاسخ  در دستور کار خود قرار داد  که در برخی از آنها منتج

های ستادی و استانی گویی به استعکمات حقوقی صورت پذیرفته از اداره کل حقوقی از سوی معاونت ها و مدیریت

صندوق و هلدینگ ها و شرکتهای تحت پوشش اقدام نموده و نسبت به ایراد دفاع در محاکم قضائی و مراجع قانونی 

صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ ها و شرکت های تحت پوشش در مقابل دعاوی مطرح شده از سوی  از

فقره که تمامی پرونده های مذکور با استفاده از توانائی کارشناسان  70اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد تقریبی 

گرفته  اهتمام هرچه بیشتر به کار حقوقی صندوق و شرکتها و عنداللزوم وککی دادگستری درحال پیگیری می باشد

شد. که برای نمونه می توان به تعدادی از مهمترین آن پرونده ها که هم اکنون در دست پیگیری می باشد و برای 

 صندوق بسیار حائز اهمیت است به شرح ذیل اشاره نمود:

  خانجات تولیدی ممتاز و ریال از شرکت کار 58،002،892،863فقره چک جمعاً به مبلغ  3دعوی مطالبه تعداد

تاکنون بک اقدام بود در زمان کمتر از یک ماه بدوی به نفع صندوق  1383صدور رای به نفع صندوق که از سال 

 میلیارد تومان خسارت صادر گردید. 6با حدود 

  و قبول  ماد پاسارگاد یگروه تجارریال از شرکت 511/841/909/20 فقره چک جمعاً به مبلغ 8دعوی مطالبه

 میلیارد ریال 50انتقال سند ملک بدهکار به نام صندوق به ارزش بیش از 

 پیگیری پرونده مربوط به فروش فرش راوند کاشان ، صدور قرار نهایی دادسرا )جلسه داوری( و تشکیل پرونده حقوقی 

  ایتاً تحویل کامل نه و "فرشته"پیگیری پرونده مربوط به ملک متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری موسوم به

 سال. 10آن پس از 

  پرونده موسوم به ملک پیام : الف: طرح دعوی علیه کارخانجات صنعتی پیام و ابطال مبایعه نامه  ب: پیگیری

ق آ د ک درخصوص محکومیت صندوق از باب تاخیر در تنظیم  477پرونده اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 

 ی پرونده شکایت کیفری علیه مدیران اسبق دخیل در انعقاد و تنظیم متممج: پیگیر "آقایان سلطانی "سند رسمی 

یدنظر استان تهران درحال دادگاه تجد 69قرارداد فروش ملک پیام به آقایان سلطانی که در شعبه  7شماره 

 رسیدگی است.

  جارت پارس تتخلفات روی داده درجریان قرارداد کارگزاری ارزی فیمابین شرکتهای گسترش "پیگیری پرونده

 بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی . )پرونده نظیف( 7شعبه  "سبا و پتروشیمی جم و شرکت پیمود پترو 
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  پیگیری پرونده و طرح موضوع اختکف شرکت پترو آتیه صبا ایرانیان با شرکت اپکس اویل تریدینگ در شعبه

 بازپرسی جرائم کارکنان دولت. 3

 و پیگیری استرداد  70کس مدیران وقت شرکت گلف اجنسی ایران در دهه پیگیری روند پیشرفت پرونده اخت

 اموال ناشی از آن.

 )پیگیری پرونده اختکف مالی شرکت گلف اجنسی ایران  با شرکت گلف اجنسی لیمیتید)جهانی 

 پیگیری پرونده اختکف شرکت گلف اجنسی ایران با سازمان شیکت ایران 

  اجنسی ایران با شرکت خدمات کشتیرانی و دریایی محور طکییپیگیری پرونده اختکف شرکت گلف 

  پیگیری پرونده اختکف شرکت گسترش پارس سبا و شرکت ارتباطاتی ضحی کیش و شرکتm&E 

 پیگیری پرونده اختکف شرکت بازرگانی ترازان پی ریز با شرکت کاسپین خودرو 

 شیمی فارس(پویش  -پرونده شرکت بازرگانی جبل دماوند)آقای حسن یوسفی 

 )پرونده شرکت بازرگانی جبل دماوند)شرکت عامل صادرات 

 پیگیری پرونده اختکف شرکت بازرگانی ترازان پی ریز با شرکت کاسپین خودرو 

 یگیری پرونده اختکف نوین کاسپین آتیه صبا با آقای مسعود طالبیپ 

  نترنشنالیسام ا شرکتبا  هیآت نیاختکف شرکت کاسپپیگیری پرونده 

 گیری پرونده پرداخت غرامت سهام ، سهامداران خصوصی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکیپی 

 یگیری پرونده مربوط به پتروشیمی اصفهان و سهام شرکت به نام آقای ریخته گران 

  پرونده مربوط به شرکت بین المللی تأمین قطعات توسعه آتیه صبا)ادپیک( و ابهامات موجود در پرداخت های

 نجام شدها

 650تعداد ریال ) 33،266،948،427لبه جمعاً تشکیل پرونده و طرح دعوی علیه شرکت صنعتی آزمایش و مطا 

به مبلغ  01/11/83مور   844663ریال و چک شماره  000/000/500/6فقره سفته جمعا به مبلغ 

 ریال ( 427/948/766/26

 مبنی بر مطالبه خسارت از صندوق  پیگیری پرونده خریداران سهام شرکت الکتریک ایران رشت 

 پیگیری روند واگذاری سهام پاالیش نفت آناهیتا و تحویل امکک معوض آن 

  پیگیری پرونده مربوط به مزایده اموال و دارایی های شرکت درحال تصفیه کاغذسازی غرب و لغو مزایده اول

 درخواست بانک سپه آن با توجه به تضییع منافع سهامداران در صورت اجرا با کیفیت مورد
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 امور امالک  -3-7

همانگونه که مستحضرید صندوق بازنشستگی کشوری فاقد واحد امکک بوده و باتوجه به اهمیت اموال غیرمنقول، 

با هدف ساماندهی، کنترل و  نظارت بر این  17/1/1399گستردگی و تعدد بسیار امکک این صندوق النهایه در تاریخ 

قی صندوق تشکیل گردید. از زمان تشکیل اداره کل امکک تصمیم بر آن شد که  واحد امکک در ذیل اداره کل حقو

 حقوقی و امور امکک مجموعه اقدامات آن به شرح ذیل می باشد: 

  پیگیری، ساماندهی و انجام کلیه امور اجرایی ثبتی امکک و هماهنگی الزم با واحد امکک و مستغکت مجموعه

 و مستغکت هلدینگ ها و شرکت های تابعه در خصوص خرید و اجاره امکک 

  اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها و سیاست ها و خط مشی کلی ابکغی از وزارت متبوع و هیات مدیره صندوق

 در ارتباط با امکک و مستغکت و پرووه های عمرانی

  ،پیگیری و دریافت مال االجاره از مستأجرین امکک و طرح دعاوی در مراجع قضایی جهت مطالبه خسارت

 مسکونی و الزام به انجام تعهد و همچنین پرداخت اجور تخلیه ملک

  تقاضای صدوراجراییه نسبت به مفاد اسناد الزم االجرا یا در حکم آن و تعقیب عملیات اجرایی تا وصول مطالبات

 های مورد نیاز و رفع کلیه مشککتصندوق و شرکت های وابسته، تحصیل، تحول و تملک اراضی و ساختمان

ربط و خذ اطکعات اموال ها و واحدهای ذیصندوق و شرکت های وابسته با همکاری دستگاهحقوقی امکک 

 غیر منقول شرکت ها از واحدهای تابعه به صورت سالیانه جهت به روز کردن آمار و اطکعات امکک

 به  حنظارت بر جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به امکک شرکت های تابعه از طریق مجاری قانونی ذی صک

 منظور مستند سازی اموال غیرمنقول صندوق

 ها بت و تکمیل اطکعات تمامی هلدینگباز طراحی و به روزرسانی ساختار کلی سامانه امکک صندوق و همچنین ث

 های تابعه و شرکت
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 های نظارتی و استعالماتپاسخگویی به دستگاه -4-7

در راستای وظایف محوله به این اداره کل به منظور  19/12/1398مور   210/د/21367با عنایت به ابکغیه شماره 

در دوره مدیریتی جدید و پایبندی به اصول شفافیت و متعهدانه و هماهنگ سازی فعالیتهای  "پاسخگویی به هنگام"

تای تعامل با نهادهای نظارتی و بررسی پیشنهادهای مختلف هلدینگ ها و شرکت های تحت نظر این اداره کل در راس

واصله از ایشان و ارائه پاسخ مناسب در بازه زمانی تعیین شده این اداره کل اهتمام تمام داشته به طوری که تا کنون 

روال اینگونه بوده که به محض دریافت مکاتبات از آن مراجع موارد بررسی و پاسخ تخصصی و حقوقی مناسب تنظیم 

 ده است. ش

تعدادی از موضوعات مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که در خصوص آن ها اقدامات 

سال است که مفتوح مانده بود به شرح  5انجام شده منجر به نتیجه گردید که برخی از این پرونده ها بعضا نزدیک به 

 ذیل می باشد:

  در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعهبررسی اشتغال همزمان مدیران صندوق 

  قانون برنامه ششم توسعه 29ماده  1نظارت بر حقوق و مزایای پرداخی اعضا هیات مدیره و مدیران موضوع تبصره 

 تهیه و پیگیری گزارش امکک صندوق بازنشستگی کشوری 

  بررسی عملکرد شرکت های صندوق پیرامون پرداخت پاداش ها 

 س قوه قضاییهیحقوقی و ارایه گزارش از پرونده های مهم صندوق به ری تهیه فهرست کلیه دعاوی 

 

 سایر اقدامات -5-7

  با حضور اساتید به نام حقوقدان.تشکیل شورای مشورتی حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری 

 اظهارنظر در خصوص پیش نویس لوایح و آیین نامه ها و همچنین سازوکارهای اجرایی شدن آنها 

  و صورتجلسات مربوطه صندوق و شرکتتنظیم انواع قراردادها، توافقنامه ها، متمم ها و الحاقیه ها، دستور جلسات

 های تحت پوشش و ارائه مشاوره و نظارت حقوقی بر قراردادهای منعقده با رعایت صرفه و صکح صندوق

 رسیدگی به اختکفات ناشی از عدم اجرای قراردادها 

  به کارشناسان حقوقی صندوق و شرکت های تابعه از طریق مکاتبه کتبی)معرفی نامه(به منظور مراجعه اعطای نمایندگی

 به مراجع قضایی، انتظامی و غیره و نظارت بر حضور فعال و مجدانه نمایندگان حقوقی و نحوه دفاع آنها

 های قضایی و حقوقینظارت مداوم بر جریان رسیدگی 

 های تحت پوشش. های مرتبط با صندوق و شرکتها و اساسنامهنامهایح قانونی، تصویببررسی و اظهارنظر در مورد لو 
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  نظارت و اظهارنظر حقوقی در مورد انعقاد قرارداد با موسسات و افراد به منظور رعایت قوانین و مقررات و صرفه

 و صکح صندوق. 

 شرکتهای وابستهالمللی در ارتباط با صندوق و شرکت در جلسات دعاوی حقوقی بین 

  ها و طرحهای ارائه شده توسط شرکت ها و ارائه روشهای مناسب به منظور حسن اجرای مطالعه و بررسی برنامه

 آن با هماهنگی واحدهای ذیربط. 

  ارتباط مستقیم، مستمر و هماهنگی کامل با معاونت حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی و سایر

 وزارتخانه مراجع ذیربط در آن

  انجام تمهیدات الزم به منظور استقرار کنترلهای امور حقوقی داخلی در صندوق و شرکتهای تابعه و نظارت بر

 فعالیت وکک و مشاوران حقوقی و ثبتی شرکت ها از طریق پیگیری الزم به منظور احقاق حقاوق صندوق

  چارچوب قوانین و مقررات در جهت حفظ نظارت بر تنظیم متون قراردادهای اقتصادی و سرمایه گذاری در

 حقوق صندوق با هماهنگی معاونت های مربوطه 

  ( در کتبای -راهنمایی و مشاوره به مدیریت شرکت ها و همچنین بخش های حقوقی از طرق مورد نیاز )شافاهی

 جهات حال و فاصل مسائل و مشککت حقوقی  
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 هاامور استان -8

  یاستان یهاتیریمد یابیارزنظارت و  -1-8

 یستاد یواحدها یو عملکرد یبرداشت  یبراساس شاخصها 1398در سال  یاستان یتهایریعملکرد مد یابیارز 

 لیو اردب کنیاستان گ یها تیریعملکرد مد ِ یدانیم یابیارز  

 لیو اردب کنیکارشناسان استان گ یعملکردِ فن یدانیم یابیارز  

 یزوج سهیبر اساس روش مقا یاستان یها تیریمد یابیرزا (AHP) 1399سال نخست سال  مین  

 استان تیرینگرش کارشناسانِ مد یابیاستانها براساس  ارز رانیعملکرد  مد یابیارز یهاو شاخص  زمیمکان نیتدو  

 ستانا تیرینگرش کارشناسان مد یابیاستانها براساس ارز رانیعملکرد  مد یابیو ارز نیپرسشنامه آنک یطراح  

 یکارشناسان استان یبرداشت یبر اساس شاخص ها یعملکرد  کارشناسان استان یابیارز  

 استان رانیمد یبرداشت یبر اساس شاخص ها یعملکرد  کارشناسان استان یابیو ارز نیپرسشنامه آنک یطراح  

 استان رانیمد یبرداشت یبر اساس شاخص ها یعملکرد  کارشناسان استان یابیارز  

 

  یاستان رانیو انتصاب مد یابینتخاب، ارزا -2-8

 استان تیریمد طیکارشناسان واجد شرا یِابیانتخاب و ارز  

 فردا( رانی)طرح مد یکارشناسان منتخب استان یابیچهارچوب طرح ارز نیتدو  

 فردا رانیطرح مد یاجرا  

 مدیر( 11ی)استان رانیانتصاب مد  

 

 هافرم و هادستورالعمل ها،نامهنییآ نیتدو-3-8

 یاستان رانیو انتصاب مد یابینامه انتخاب، ارز نیآئ نیدوت  

 یاستان یها تیریمد یدستورالعمل مکاتبات سازمان نیتدو  

 رانیمد یریپذ تیفرم شاخص مسئول نیتدو  

 یاستان نیو نظارت بر رابط یرینامه به کارگ وهیش نیتدو  

 یاستان رانینامه سکونت مد نییآ نیتدو  

 یاستان یهاتیریکارشناسان مد یریو بکارگ یابیدستورالعمل انتخاب، ارز نیتدو  
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  اقدامات بهبود وتوسعه -4-8

 یاستان یهاتیریمد  یبندسطح  

 یاستان یها تیریمد یچارت سازمان ینیبازب  هیارائه طرح اول  

 1399سال  یو فهرست اقدامات بهبود برا 1398در سال  یاستان یتهایریاخذ گزارش عملکرد مد  

 یو کارشناسان استان رانیمد یو بهره ور یمحاسبه اضافه کار یساز کپارچهیطرح   نیتدو  

 1398در سال  یکشور یخدمات صندوق بازنشستگ ییایشناسنامه جغراف نیتدو  

 صبا یراهبرد یو ارائه به موسسه پژوهش ها یپژوهش یها تیالو نییتع  

 یثبت اضافه کار و بهره ور ستمیس ریز جادیو ا ندیاصکح فرا  

 

 ها و افتتاح طرح یادوار یدهایبازد -5-8

های گیکن، کرمان، هرمزگان، همدان، مرکزی، فارس، اردبیل،  چهارمحال بختیاری  استان استان و تیریاز مد دیبازد

یر، همدان، نهاوند، بروجرد، مکو سیستان و بلوچستان و همچنین بازدید از خانه امید رودبار، رشت، کرمان، بندرعباس، 

ن، سان جنوبی، گیکهای کرمان، هرمزگان، خرامحکت، اراک و شیراز،  و برگزاری جلسات با روسای کانونهای استان

 همدان و مرکزی.

 

  ژهیجلسات و -6-8

 یو استان یستاد رانیعامل محترم و مد ریبا حضور مد نیآنک یجلسه سراسر یبرگزار  

 یاستان رانیو معارفه مد عیجلسات تود یبرگزار  

 یارشد ستاد رانیبا  حضور مد یاستان رانیمد شنهاداتیبه مسائل  و پ یدگیجلسه رس یبرگزار  

 یاناست یها تیریبه مسائل مد یدگیجهت رس یو استان یستاد رانیمد یجلسات ادوار یبرگزار یزیبرنامه ر  

 یستاد رانیبا مد یاستان رانیجلسه مد یبرگزار  

 یکشور یصندوق بازنشستگ نیجامع شاغل ستمیجلسه طرح س  

 صندوق نیمشترک یو احکام همسان ساز یمسائل فن یجلسه بررس  
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  یاستان یها تیریمد یکیزیو توسعه منابع ف یعمران کالبد  -2-8

 جنوبی(های گیکن، خوزستان و خراسان استان استان 3های استانی )بازسازی و ترمیم بنای مدیریت 

 (افتتاح 6استان سیستان و بلوچستان(، ادامه فرایند ساخت ) –باب 1کلنگ زنی ،)های در استان -باب  3) باب

 های امید  باب( از خانه 3همدان نهاوند و بروجرد( و تعمیر و تجهیز)
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 حوزه  فرهنگی و رفاهی بازنشستگان -9

 بازنشستگاندرمان  یلیتکم مهیب یجراا -1-9

آنها  میلیون بازنشاااساااته و افراد تحت تکفل 2هزار میلیارد ریال برای  33،600به   ساااقف تعهدات و تخصااایص اعتبار

اعتبار برای کمک به  یددرص 130افزایش  با 1399تا پایان سال بیمه تکمیلی درمان  جدید قرارداد افزایش یافته است.

 منعقد شده است. درمان بازنشستگان 

 
 وموظفین  )میلیارد ریال( اعتبار بیمه تکمیلی  درمان بازنشستگان میزان

 
 

 
 

 سال       

 شرح

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 33.600 14.500 12.500 9.200 7.417 8.842 7.233 6.860 میزان اعتبار 

 سال                                                        

 موضوع  
 1399نه ماه  1398 1397 1396 1395

سقف پرداخت خسارت درمان برای اعمال جراحی 

 )عمومی ودرمان بستری بیمارستانی(
75.000.000 85.000.000 100.000.000 

115،000،0

00 
220.000.000 

سقف پرداخت خسارت درمان برای اعمال جراحی 

 تخصصی وفوق تخصصی وانواع سرطان
150.000.000 170.000.000 200.000.000 

230،000،0

00 
440.000.000 

سقف پرداخت خسارت درمان تواماً برای اعمال 

 جراحی تخصصی وعمومی)به استثناءانواع سرطان(
150.000.000 170.000.000 200.000.000 

230،000،0

00 
440.000.000 

سقف پرداخت خسارت درمان برای پزشکی تشخیصی 

 درمانی)پاراکلینیکی(وتشخیص 
5.500.000 65.000.000 7.500.000 8،500،000 17.000.000 

 2.000.000 950،000 850،000 750.000 600.000 هزینه انتقال با آمبوالنس داخل شهری

 7.000.000 3،400،000 3،000،000 3.000.000 2.500.000 هزینه انتقال با آمبوالنس یا هواپیما برای بین شهری

 9،200،000 4،600،000 4،000،000 3.000.000 2.500.000 اعمال مجاز سرپایی

 8.000.000 - - - - آزمایشگاهی

 2.000.000 - - - - ویزیت

 4.000.000 - - - - رادیو لووی
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 )میلیارد ریال(                                                 1399لغایت  1393طی سالهای   و موظفین های صندوق بابت بیمه تکمیلی  درمان بازنشستگانپرداختی

 جمع پرداختی صندوق پرداختی دولت سال

1393 2.185 3.357 5.542 

1394 - 4.000 4.000 

1395 - 6.500 6.500 

1396 - 9.200 9.200 

1397 - 12.500 12.500 

1398 - 13.500 13.500 

 26.400 13.200 13.200  1399نه ماهه 

 

 میباشد. 99-98*هزینه اعالم شده در ردیف آخر مربوط به قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.000.000 400.000 400.000 250.000 200.00 واکر-عصا

 1.500.00 1.500.000 1.000.000 800.000 عینک
هر  2.000.000

 سال یکبار3

 5.000.000 3.500.000 3.500.000 2.500.000 2.000.000 سمعک)هر گوش(

 7.000.000 - - - - نگهداری و مراقبت)در هرماه(

 3.000.000 - - - - دست دندان



 
 
 

66 
 

 

 

 

 

  یارتیو ز یاحتیس یتورها یبرگزار -2-9

امکان برگزاری  1399با توجه به شاارایط کرونایی حاکم بر کشااور و محدودیت تردد بین شااهری و اهمیت  سااکمتی ذینفعان در سااال 

 نگردید.تورهای مسافرتی میسر 

 سال                

 شرح
1394 1395 1396 1397 1398 1399 

تعداد بازنشستگان و موظفین و 

 اعزام شده همراهان
47.184 33.050 106.502 200.000 130،000 0 

و  نیبازنشستگان و موظف پرداخت 

 )میلیون ریال (همراهان اعزام شده
128.576 108.069 300.000 700.000 481،000 0 

 

 پرداخت وام قرض الحسنه -3-9

 .میلیون ریال 100میلیون ریال به  70پرداخت تسهیکت بانکی  با افزایش سقف وام ضروری از 
 

 توزیع اعتبارات وام قرض الحسنه   )میلیاردریال( 

 تعداد استفاده کنندگان )نفر( وام پرداختی )مبلغ( سال

1393 3.929 196.450 

1394 4.262 213.094 

1395 3.693 123.100 

1396 12.000 300.000 

1397 20.000 400.000 

1398 24.280 315.837 

1399 48،412 339،979 
 

  می باشد. 99و  98مجموع پرداختی های مربوط به اعتبار وام ضروری سال  1399مبلغ و تعداد اعالمی در سال 
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 دولتحادثه بازنشستگان و شاغلین اجرای بیمه عمر و  -4-9

ستگاه سمی د ستخدمین ر ستگان و م ش    به  ریال 68،794،000های اجرایی از افزایش غرامت بیمه فوت و حوادث بازن

 ریال 79،113،100

 1399سال  1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  شرح

 تعداد بیمه شده 

 )نفر(
1.022.973 1.045.974 1.019.019 1.001.533 1.029.554 1.024.824 

 حق بیمه دریافتی

 )میلیارد ریال(

220 250 400 420 500 574 

مبلغ پرداختی فوت و 

 حادثه )میلیارد ریال(
218 250 350 400 262 99 

 

  می باشد . 1399میلیارد ریال  اعکم شده ، مربوط به تمامی قرارداد ها و پرداخت شده در سال   99 مبلغ پرداختی 

 

 

 سایر اقدامات -5-9

  طی سه مرحله اعتبار تخصیص یافت 99خدمات رفاهی فروشگاه رفاه که در نه ماهه سال 

 -خدمات تخفیفی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 

 خدمات تخفیفی کفش ملی 

 اعتباری شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی-خدمات اقامتی تخفیفی 

 ن بازنشستگانحمایت مالی از پایان نامه ارشد و دکترای فرزندا 

 اعتباری شرکت بیمه ملت-خدمات بیمه ای تخفیفی 

 خدمات اعتباری خرید لوازم خانگی اقساطی گروه انتخاب 

 خدمات پزشکی تشخیصی آزمایشگاهی در منزل 
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 ی، منسجم و هماهنگ با کانون ها هیارتباط دوسو جادیبه منظور ا یبازنشستگ یکانون ها یسامانده 

 تشکلها نیظارت بر عملکرد اسراسر کشور و ن یبازنشستگ

 یارتیو ز یاحتیس یدرمان و تورها یلیتکم مهیو نظارت هوشمند بر ب ارتقاء 

 اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی 

 افتتاح ساختمان موزه و مرکز فرهنگی بازنشستگان در تهران 

 روز خانواده و تکریم بازنشستگان بصورت مجازیبزرگداشت  برگزاری 
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 حوزه اقتصادی-10

 مطالعات اقتصادی و ریسک -1-10

 آن شیو پا یزیرقرار نظام بودجهتاس -1-1-10

 شامل: هاآن یادوار یابیتحت پوشش و ارز یهاو شرکت هانگیبودجه هلد یابیو ارز یررسنظارت، ب

 یو امور اقتصاد یگذار هیبودجه در معاونت سرما تهیکم لیتشک 

 پوششتحت یهاو شرکت یتخصص یهانگیبرنامه و بودجه در هلد نیتدو وهیش یسازکسانی 

 جلسات  یها، برگزارگزارش یپوشش شامل بررستحت یهاو شرکت یتخصص یهانگینظارت بر برنامه و بودجه هلد

 یکشور یصرفه و صالح صندوق بازنشستگ یجهت اعمال اصالحات الزم در راستا یتیریو مد یکارشناس

 تحقق بودجه  زانیم یبررس پوششتحت یهاو شرکت هانگیسه ماهه( هلد یها)دوره یانظارت بر عملکرد دوره

 یهاو رفع مشکالت شرکت یجهت بهبود بازده یریگمیتصم یانحرافات نامساعد در راستا یابیشهیو ر

 یهاهحل و فصل پروند ها،پروژه شرفتیپ ،یها اعم از اصالح ساختار مالتحقق برنامه زانیم یپوشش؛ بررستحت

 و ... یحقوق

 شود شامل مراحل زیر است:فرآیند نظارت بر بودجه و عملکرد که به صورت مستمر هر ساله انجام می

 ها طبق فرمت استانداردها توسط هلدینگدریافت بودجه شرکت 

 ها با نظارت دفتر مطالعات اقتصادی پس از بررسی اولیه و اصالحات با توجه به اهداف کالن تصویب بودجه شرکت

 صندوق توسط هلدینگ

 های زیرمجموعه به صندوقبندی بودجه شرکتارائه بودجه تلفیقی هلدینگ با جمع 

 بررسی کارشناسی و مدیریتی بودجه هلدینگ و تصویب آن 

 ماهه( 6و3ها در فواصل زمانی مشخص )ای هلدینگهپایش عملکرد بودج 

 هاریزی صندوق به هلدینگو بودجههای مالی ابالغ سیاست 

 هارافات بودجه؛ بررسی و پایش آنای انحتعدیل مرحله 
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 1399ها در درآمد حاصل از سود سهام صندوق بر اساس بودجه سال ها و شرکتسهم هلدینگ

 

 درصد از کل از سود سهامسهم صندوق  نام شرکت ردیف

 %52 260/381/24 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 1

 %13 049/272/6 شرکت پتروشیمی جم 2

 %8 000/600/3 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 3

 %4 715/937/1 شرکت پتروشیمی خارک 4

 %4 350/918/1 شرکت صنایع شیر ایران 5

 %4 675/790/1 شرکت ملی نفتکش ملی ایران 6

 %4 996/695/1 شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی 7

 %3 305/575/1 شرکت پتروشیمی شازند اراک 8

 %2 000/000/1 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق 9

 %2 537/852 شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز 10

 %1 527/449 صبا فوالد خلیج فارس 11

 %1 622/305 امینتامین سرمایه  12

 %1 749/253 شرکت پتروشیمی امیر کبیر 13

 %1 980/552 سایر 14

 %100 765/585/46 جمع

 

52%

13%

8%

4%

4%
4%

4%
3%

2% 2%

1%

1%
1%

1%

ی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگ

شرکت پتروشیمی جم

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

شرکت پتروشیمی خارک

شرکت صنایع شیر ایران

شرکت ملی نفتکش ملی ایران 

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

شرکت پتروشیمی شازند اراک 

شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق

شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز

صبا فوالد خلیج فارس

تامین سرمایه امین

شرکت پتروشیمی امیر کبیر

سایر
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 برنامه و بودجه

 . 1399وضعیت بررسی بودجه و عملکرد سه ماهه هلدینگ های تخصصی در پایان سه ماهه اول سال  -

  های مهم اعم از پتروشیمی ماهه شرکتالزم به ذکر است که در خصوص بودجه و عملکرد سه ماهه و شش

دار لههای مسئجم، صبافوالد خلیج فارس، ایرانگردی و جهانگردی، خدمات هوایی کشور)آسمان( و ... و شرکت

مانند بازرگانی صندوق بازنشستگی، صبا آرمه، گسترش تجارت پارس سبا و ... نیز نظارت و بررسی ویژه توسط 

 ست.صندوق بازنشستگی صورت گرفته ا

  ها در برای شرکتهای زیر مجموعه و متعاقباً هلدینگ 1400مکاتبات و پیگیری جهت تعیین بودجه های سال

 انجام شده است. در بودجه صندوق  1400راستای تعیین مبلغ درآمد سرمایه گذاری برای سال 

 

 هارتبه بندی شرکت-2-1-10

 انجام است:های زیر در حال ها بر اساس شاخصرتبه بندی شرکت

 های مالیشاخص های ارزیابی عمکرد مالی شرکت شامل اقالم مهم صورت سود و زیان و ترازنامه و نسبت 

 درصد تحقق بودجه و بودجه جهش تولید 

 های تعیین شدهمیزان تحقق برنامه 

 هامیزان پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت 

 

 ها:شرکتسازی مدیریت ریسک در های ارزیابی پیادهشاخص

 

 

آیا ریسک های مرتبط با هدف فعالیت های اساسی تعیین شده است؟

آیا در تجزیه و تحلیل ریسکها، فرآیندهای رسمی به کار گرفته شده است؟

آیا در تجزیه و تحلیل ریسکها، سطوح مناسبی از مدیریت مشارکت می کنند؟ 

د؟آیا ارزیابی ریسک و برنامه ریزی های عملیاتی به نحو مناسبی قانونمند و مصوب شده ان

ی و از قبیل از بین بردن اعتبار تجاری و حسن شهرت نزد اذهان عموم)آیا ریسک های غیر مالی '
در مدیریت ریسک لحاظ می شوند؟( غیره 
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 صندوق در بودجه یداراز بنگاه یبودجه صندوق در بودجه دولت و درآمد ناش یبررس-3-1-10

 و سهم صندوق بازنشستگی در آن؛  1400بررسی الیجۀ بودجه کشور در سال  -

 ؛1400بینی منابع و مصارف صندوق در سال بررسی و پیش -

 و راهکارهای رفع آن.  1400بینی کسری صندوق در سال پیش -

 

 گذاری نویس بیانیه سرمایهتدوین پیش -4-1-10

روج از های صندوق شامل خسازی سبد داراییداری و بهینهبراساس سند راهبردی صندوق بازنشستگی، اصالح نظام بنگاه

داری، مهاجرت از سهام به داری به سهامگذاری از رهگذر مهاجرت از بنگاههای جدید سرمایهداری و شناسایی فرصتبنگاه

 بورسی، مهاجرت از صندوق به فراصندوق )صنسا( ات. ها، مهاجرت از غیربورسی به سبدی از دارایی

داری به الذکر اعم از خروج از بنگاهگذاری، هدایت منابع جدید حاصل از تغییرات فوقمهمترین هدف از تدوین بیانیه سرمایه

 ت.ک مناسب اسهای دارای بازدهی باال و ریسگذاری در حوزهدار و استراتژیک و سرمایهتکمیل زنجیره ارزش صنایع مزیت

های اجرایی ستگاههای دگذارینامه نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایهگذاری آیینسند باالدستی در تدوین بیانیه سرمایه

تماعی های بیمه اجها، موسسات و صندوقغیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازماندولتی و عمومی 

 است. 24/06/1398ب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مورخ و بازنشستگی کشور مصو

 های مصوب شورای پژوهشی صندوقبررسی طرح -5-1-10

 با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا مختلف عیانداز صنامطالعه چشمالف( 

 
 

 

دصنعت فوال

ساختمان

گردشگری

لجستیک
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 انداز آنعنوان طرح: تحلیل صنعت فوالد کشور و چشم

 صفحه تدوین شده است.  124در هشت فصل و  گزارش اولیه        

 موضوعات زیر در این گزارش بررسی شده است:

 در زمینه میزان تولید، فروش داخلی و صادرات وضعیت صنعت فوالد -

 وردر داخل کش به کمک نمودارهای تولید و فروش داخلی نتیجه گرفته است که صنعت فوالد ؛در این صنعت بررسی آثار تحریم -

 . شده استصادرات  کاهشتحریم موجب  ده است اماسیبی ندیآ

 است.  ناچیز ارزیابی شدهبر صنعت فوالد کشور ؛ درگزارش تاثیر این موضوع پاندمی کرونا بررسی تاثیر -

 های فوالدیبررسی پرتفوی صندوق در شرکت -

 الزم به ذکر است که گزارش هنوز نهایی نشده و در حال بررسی و اصالح است.

 کرونا( یو پاندم می)با درنظر گرفتن آثار تحر رانیا کیلجست ینگارندهیمطالعه بازار و آ ،یررسبعنوان طرح: 

 به شرح زیر است: گزارش شامل چهار جلد

 .و جهان رانیدر ا کیلجست یشناخت وضع فعل ؛جلد اول -

 عرضه و تقاضای لجستیک در ایران و جهان بررسی  ؛جلد دوم -

 آینده نگاری و بررسی سناریوهای پیش روی ایران در شرایط تحریم و پاندمی کرونا  ؛جلد سوم -

 های لجستیکی صندوق بازنشستگی کشوری پیشنهادهای راهبردی شرکت ؛جلد چهارم -

 صلیچهار شرکت اکه خصوص در جلد چهارم هاین گزارش بسیار جامع و دقیق ابعاد مختلف صنعت حمل و نقل را بررسی کرده است. ب

های های راهبردی هر شرکت را ارزیابی نموده و در انتها بر پایه بررسیهای مالی و برنامهسپس صورت لجستیکی صندوق را معرفی کرده،

 صورت گرفته پیشنهادهای راهبردی ارائه شده است. 

های انبارهای عمومی، مجموعه شرکترسد در خاتمه به نظر می" : خالصه کرد. توان راهبردها را در این جمله گزارشکلی می بطور

گلف اجنسی و فجر جهاد بتوانند در همکاری تنگاتنگ با هم، سه مولفه اصلی لجستیک یعنی ترابری، انبارش و مدیریت موجودی را 

تیک لجسدر کنار هم قرار داده، با تمسک به ابزارهای روزآمد همچون دیجیتالیزاسیون، اتوماسیون و آنالیتیکس، انقالبی در صنعت 

  "ایران ایجاد کنند. 

 یگردر صنعت گردش یکشور یصندوق بازنشستگ یو اقتصاد یبر عملکرد مال یالملل نیب یها میاثر تحرعنوان طرح: 

ای تدوین شده است. گزارش ابتدا به بررسی اجمالی گردشگری ایران و انواع گردشگری پرداخته صفحه 183این گزارش در یک جلد         

گذاری ایرانگردی و جهانگردی صندوق بازنشستگی کشوری و هواپیمایی آسمان را معرفی کرده است. در بررسی آثار کت سرمایهو سپس شر

 تحریم و کرونا کاهش تعداد مسافر و آثار غیر مستقیم این پدیده بر صنعت گردشگری را مورد اشاره قرار داده است. 

عت هایش در صنها و دارایینتیجه گرفته است که صندوق با اتکا بر مجوعه هتل و اقامتگاهمحقق در انتهای گزارش بر پایه تحلیل عاملی 

گردشگری را در پیش گرفته و در صنعت گردشگری کشور بخش زیادی از بازار را از  تواند سیاست رهبری هزینه در زنجیرهحمل و نقل می

 آن خود کند.
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 صندوق بازنشستگی کشوری عنوان طرح: نظامنامه راهنمای حاکمیت ریسک در

. بخش اصلی گزارش تهیه شده استپیوست  7صفحه شامل یک فصل و  103در  در حال انجام است. نسخۀ اولیه گزارشاین پژوهش        

های گزارش خط مشی ریسک، طبقه بندی ریسک، شرح تفصیلی ریسک، به بررسی تعاریف و مفاهیم حوزه ریسک پرداخته است. در پیوسته

 ساختار مدیریت ریسک، پایگاه اطالعات ریسک و ماتریس ریسک مورد اشاره قرار گرفته است. 

 ی:کشور ینشستگدر صندوق باز یشرکت یسازوکار حکمران نیتدوب( 

مطالعه مذکور در راستای مصوبه شورای پژوهشی صندوق بازنشستگی، با نظارت دفتر مطالعات اقتصادی و همکاری 

 در حال انجام است. موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا 

 

 ی:کشور یدر صندوق بازنشستگ استقرار آن وهیو ش Parent Company نهیمدل به ج(

ها استقرار آن وهیو ش Parent Company نهیمطالعه مدل بهبر اساس مصوبه شورای پژوهشی صندوق بازنشستگی 

ر حال انجام دی با نظارت این دفتر و همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا کشور یدر صندوق بازنشستگ

 است. 

 

ل های مشموجهت انحالل، ادغام و یا واگذاری شرکت گذاریسرمایهپیگیری مصوبات کمیته  -6-1-10

سازی سامانه شفافیت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و ارسال گزارشات مربوط در راستای پیاده

 وزارت دارایی و ...

گذاری به کمیتۀ سرمایه 20/2/1399به شرح مصوبه مورخ  های تخصصیآخرین وضعیت اصالح ساختار در هلدینگ نمودار

شرح ذیل تهیه شده است. اجرای این مصوبه در صورت نیاز باید در سایر ارکان عالی صندوق بازنشستگی کشوری مصوب 

 شود. 

 صباگذاری آتیهشرکت سرمایه -
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 ریزشرکت عمران و ساختمان تراز پی -

 
 



   76 
 

 صباانرژی-بازنشستگی کشوریگذاری صندوق شرکت سرمایه -

 

 
 

 گذاری صباجهادشرکت سرمایه -
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 شرکت صنایع شیر ایران -

 

 

 سکیر تیریمد -7-1-10

ش را های خاص خودای و آکچوئری ریسکهای مختلفی همراه است؛ بخش بیمهعملکرد صندوق بازنشستگی با ریسک

های متعددی مواجه است. بنابراین، گذاری با ریسکهای ذاتی سرمایهاطمینانگذاری هم به واسطۀ عدمدارد؛ بخش سرمایه

سند »حرکت به سوی استقرار ساختار و سامانۀ مدیریت ریسک در دستور کار صندوق بازنشستگی قرار گرفته است. البته، در 

سه کمیتۀ ریسک، تطبیق و حسابرسی زیر نظر »کشور آمده است که: « 1404راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری در افق 

 «. شوداعضا و شیوۀ ارتباطی انان اعالم می هیأت مدیره و مستقل از مدیرعامل فعال است و اسامی

 های ذیل است:مشتمل بر گام هااستقرار ساختار مدیریت ریسک در صندوق بازنشستگی و هلدینگ

 تشکیل کمیتۀ مدیریت ریسک 

 ریسک»ابهام در تعبیر  شناسایی انواع ریسک و تعیین چارچوب مدیریت ریسک با در نظر گرفتن» 

 مرتبط تهیه گزارشات ای ریسک ومطالعات دوره 
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 و ماتریس تعیین درجه اهمیت ریسکفرآیند مدیریت ریسک 

 

مصوبه شورای پژوهشی صندوق بازنشستگی در  و« 1404سند راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری در افق » در راستای

 در صندوق یسازمان سکیر تیریمد یچارچوب و معمار یپروژه طراحخصوص لزوم استقرار ساختار مدیریت ریسک، 

سپاری با ی پس از انتخاب شرکت مدیریت خطر فراپترو ارزش به عنوان مجری طرح به صورت برونکشور یبازنشستگ

 همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در حال انجام است.

  

مدیریت ریسکارزیابی کمیارزیابی کیفیشناسایی ریسکها
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 :ر استهای سازمانی صندوق به شرح نمودارهای زیاز جمله اقدامات صورت گرفته توسط مجری طرح شناسایی ریسک
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 امور مجامع و نظارت بر شرکت ها -2-10

  1398مجامع مربوط به  عملکرد سال مالی برگزاری  -1-2-10

 به شرح  جداول زیر می باشد.  1398خالصه اطالعات مربوط به مجامع برگزار شده، برای سال مالی 

 1398سال مالی منتهی به 

 مورد 47 دوقها صنبا حضور اعضای دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکت مجامع برگزار شدهتعداد 

 مورد 24 با حضور اعضای هیات مدیره صندوق مجامع برگزار شدهتعداد 

با حضور نماینده ای که از سوی هیات مدیره و دفتر امور مجامع و  مجامع برگزار شدهتعداد 

 ها انتخاب شده است )خارج از ستاد(نظارت بر شرکت
 مورد 28

 مورد 25 تعداد مجامع برگزار شده توسط هلدینگ ها

 مورد 87 مجموع مجامع برگزار شده

 

 28مورد مجمع شرکت نموده که در تعداد  59شده، صندوق مستقیماً در تعداد مورد مجمع برگزار  87از تعداد 

ها مورد مجمع نماینده سهام از سوی هیات مدیره صندوق با هماهنگی دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکت

ی مورد مجمع اعضای هیات مدیره صندوق حضور داشته اند. به طور کل 24)خارج از ستاد( معرفی شده اند و در 

ها صندوق حضور داشته اند. در سایر موارد، مورد مجمع اعضای دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکت 47در 

مورد  12مورد مجامع شرکتهای زیر مجموعه خود اقدام نموده اند. در مجموع  25هلدینگها نسبت به برگزاری 

کت های تحت کنترل و مدیریت صندوق از شرمجمع عمومی عادی برگزار نشده و یا در جریان برگزاری می باشد. 

مجمع اقدام  نسبت به برگزاری تا تاریخ تهیه گزارشهای زیر به دالیلی که عمدتا مربوط به شیوع ویروس کرونا بوده است شرکت

 ننموده اند که مراتب در جریان پیگیری است:

 

 زمان احتمالی برگزاری مجمع وضعیت نام شرکت

 عالم آرا ریتصو المپ
آماده بودن گزارش حسابرس مستقل و عدم 

 بازرس قانونی
 در اولین فرصت

 داروپوش
عدم آماده بودن گزارش حسابرس مستقل و 

 بازرس قانونی
 در اولین فرصت

 در اولین فرصت بدلیل عدم ترکیب قطعی هیات مدیره و لوله اهواز نورد
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 زمان احتمالی برگزاری مجمع وضعیت نام شرکت

 اسالم چوب
عدم آماده بودن گزارش حسابرس مستقل و 

 بازرس قانونی
 در اولین فرصت

 تیکرمان
عدم آماده بودن گزارش حسابرس مستقل و 

 بازرس قانونی
 در اولین فرصت

 هیدرحال تصف -زاگرس فوالد
مدیر تصفیه و حسابرس و بازرس قانونی تعیین 

 نشده است

طی نامه ای از هلدینگ آتیه صبا جهت 

برگزاری مجامع تعویق افتاده درخواست 

 شده است

 مانیمسجد سل یمیپتروش عیصنا
عدم آماده بودن صورتهای مالی و گزارش 

 حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 در اولین فرصت

 اصفهان یمیپتروش
به حد نصاب  31/06/1399مجمع در تاریخ 

 در جریان مجمع مجدد -نرسید
 در اولین فرصت

 رانیا ریش عیصنا
عدم آماده بودن صورتهای مالی و گزارش 

 بازرس قانونیحسابرس مستقل و 
 در اولین فرصت

 سرمایه گذاری صباجهاد
عدم آماده بودن صورتهای مالی و گزارش 

 حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 در اولین فرصت

 1399مردادماه  29 در جریان برگزاری فجرجهاد

 دماوند صبا جبل
عدم آماده بودن صورتهای مالی تلفیقی و 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 در اولین فرصت
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 مور مجامع صندوق بازنشستگی کشوریسازوکار ا 

اساس استراتژی صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مدیریت نحوه برگزاری مجامع و اهمیت اتخاذ  بر

تصمیم پیرامون عملکرد بنگاههای اقتصادی، درصورت اتمام سال / دوره مالی شرکتهای تحت کنترل و مدیریت 

های تابعه و شرکتهای زیرمجموعه آنها همزمان با پایان سال شمسی و لزوم برگزاری مجامع هلدینگصندوق و 

عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام در مواعد قانونی طبق اصالحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکتها، بخش امور 

گ ها و شرکت های تحت مجامع با پیگیری جد در خصوص دریافت برنامه زمانبندی مجامع عمومی از هلدین

مدیریت و کنترل صندوق، سازو کارهای خود را براساس استراتژی ها و دستورالعمل های صندوق به شرح ذیل 

 ترتیب می دهد:

مدیریت و کنترل تحت دستورالعمل های ابالغی واحد مجامع در خصوص اینکه صورتهای مالی و سایر 

ش عملکرد هیات مدیره و سایر گزارشات و صورتهای مالی گزارشات مصوب مبتنی بر دستور مجمع شامل گزار

و یا سازمان بورس و اوراق  روز قبل از برگزاری مجامع دراختیار بازرس قانونی و حسابرسان مستقل 20حداقل 

بهادار قرار گیرد که زمان الزم برای دریافت به موقع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی وجود داشته و 

لی برای عدم انتشار به موقع گزارش مذکور وجود نداشته باشد. همچنین تاکید می شود پیش نویس احیاناً دلی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط شرکت و هلدینگ تخصصی مربوطه بررسی، و تا حد امکان 

روز قبل از  10نسبت به رفع بندهای حسابرسی قبل از انتشار گزارش اقدام شود. سپس گزارشات مذکور حداقل 

برگزاری مجمع به همراه اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دعوت نامه/ آگهی رسمی به دفتر امور 

ها صندوق بازنشستگی کشوری ارسال گردد تا برگزاری مجمع در مواعد برنامه ریزی مجامع و نظارت بر شرکت

   شده حاصل گردد.
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دفتر امور مجامع و نظارت بر توسط قبل از برگزاری مجمع که رعایت آن و مقررات  قوانین الصه ای ازخ

 به شرح جدول زیر می باشد: می شود کنترل صندوق بازنشستگی کشوری  یشرکتها

 گزارش عملکرد هیات مدیره

گزارش عملکرد هیأت مدیره عالوه بر اینکه می بایست حاوی مطالبی جامع در خصوص ساختار شرکت، شرح رویدادهای 

انجام شده در دوره تصدی اعضای هیات مدیره )که توسط هیات مدیره محترم تصویب شده باشد(، وضعیت مالی، نتایج عملکرد 

نها، برنامه های آتی و بودجه مصوب هیأت مدیره، ذکر موارد قانونی با مالی و جریان وجوه نقد و توضیحات تحلیلی در مورد آ

ساله شرکت، گزارشی از  5( KPI)های ارزیابی عملکرد شاخصاهمیت و پیشنهاد هیأت مدیره در مورد میزان سود قابل تقسیم، 

 اشد ه جامع تامین مالی شرکت باقدامات صورت گرفته از تکالیف مجامع در سال گذشته، برنامه اصالح ساختار مالی و برنام

 ارائه گزارش هیات مدیره

گزارش میگردد همان گزارشی باشد که بازرس  PowerPointگزارشی که در مجمع توضیح داده می شود و یا بصورت 

 قانونی نسبت به آن اظهار نظر نموده و به دلیل تلخیص شدن، مغایرت نداشته باشد. 

 اعضای حاضر در مجمع

 بیتصو کهیصورت در. باشند داشته حضور شرکت یعموم مجامع درو رئیس کمیته حسابرسی  هیات مدیرهی اعضا، رعاملیمد

 یمال یاهصورت به یدگیرس و طرح زمان در شرکت یمال مقام نیباالتر حضور باشد، مجمع دستور جلسه در یمال یهاصورت

در هر صورت هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید که اکثریت اعضای هیات مدیره در مجمع حضور داشته باشند.  .است یالزام زین

با توجه به اینکه مواردی از عدم حضور اعضای مذکور در مجامع دیده شده است، رعایت تکلیف مذکور از سوی صندوق 

 باشد.مورد تاکید می

 پرسش و پاسخ

 مدیره هیات و سهامداران پاسخ و پرسش منظور به معقول و یکاف فرصت ،سهام صاحبان عمومی مجامع جلسات برگزاری طی

 .شود فراهم

 

 

 برگزاری مجامع 

سپس دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکتها صندوق بازنشستگی کشوری با بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشات 

با هماهنگی اعضای هیات مدیره، جهت حضور واصل شده، و تعیین نماینده سهام صندوق بازنشستگی کشوری 

در مجمع و تزریق منابع اطالعاتی به فرد مورد نظر، اتخاذ تصمیم پیرامون عملکرد بنگاههای اقتصادی را تسهیل 

 می گرداند.
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دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکتها صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در مجامع به صورت مستقیم و غیر 

مون موضوعات اساسی و عملکردی شرکت ها، در چارچوب استراتژی ها و دستورالعمل های مستقیم، پیرا

 صندوق بازنشستگی کشوری به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

 استانداردهای حسابداری

 رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری مالی در خصوص ارائه مناسب صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان

 های نقدی، طبقه بندی سرفصل ها، و تلفیق و عدم تلفیق شرکت ها می بایستی تحقق یابد.و صورت جریان

 اصالحیه قانون تجارت 141شرکت های کم بازده، زیانده و مشمول ماده 

گزارشات توجیهی اصالحیه قانون تجارت، به ارائه  141این دفتر با مکلف نمودن شرکت های کم بازده، زیانده و مشمول ماده 

فنی، مالی و اقتصادی و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سعی بر خروج شرکت ها از بحران و تحقق سودآوری 

اصالحیه قانون تجارت می باشند، عالوه بر موارد مذکور، مکلف  141و رشد را دارد. همچنین شرکت هایی که تنها مشمول ماده 

 لعاده با دستور بقاء یا انحالل شرکت می شوند.به برگزاری مجمع فوق ا

 مطالبات سنواتی و اختالف حساب ها

شرکت های دارای مطالبات سنواتی می بایستی با تطبیق حساب ها و ارائه گزارشات تجزیه سنی و رتبه بندی براساس قابلیت 

با توجه به صرفه و صالح شرکت، مدت ماهه به صندوق بازنشستگی کشوری و اقدامات حقوقی  3وصول و ارائه گزارشات 

 زمان وصول مطالبات کاهش یابد.

 تحمیل هرگونه مالیات اضافی 

جهت جلوگیری از تحمیل هرگونه مالیات اضافی برای شرکت ها، می بایست پیگیری های الزم و استفاده از ظرفیت سهامداران 

ز مشاوران مالیاتی و اقدامات حقوقی با توجه به صرفه و صالح و قوانین و مقررات مربوط به معافیت های مالیاتی، استفاده ا

 شرکت صورت پذیرد.

 دارایی های راکد و بال استفاده

ها، شرکت های دارای دارایی های راکد و بال استفاده، می بایستی گزارش جامعی از لیست دارایی های مربوطه، وضعیت آن

برای تعیین تکلیف اقالم مذکور با رعایت صرفه و صالح شرکت و اخذ نظر  ارزش کارشناسی درایی ها و برنامه هیئت مدیره

 حسابرس مستقل تهیه و به سهامداران ارائه نمایند.

 

 ی داخلیهاکنترلسیستم 

 ر خصوصدبا تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی متشکل از اشخاص دارای صالحیت علمی و فنی، اقدامات الزم 

قدامات انجام ها انجام و نتایج ای مطلوب کنترل داخلی در شرکتهاستمیسی داخلی و استقرار هاکنترلرفع نقاط ضعف سیستم 

ی داخلی شرکت به سهامداران ارائه هاکنترلشده را به همراه گزارش مصوب حسابرسی داخلی در خصوص ارزیابی سیستم 

 نماید. 
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 تاسیس شرکت های زیر مجموعه

شرکت ها در خصوص فعالیت و وضعیت شرکت های زیر مجموعه خود گزارش جامعی تهیه نموده و با طبقه بندی آن ها در 

دسته شرکت های سودده، زیانده، کم بازده و کاغذی نسبت به ارائه گزارش توجیهی و تصمیم گیری در خصوص انحالل، بقاء 

 یا تلفیق هر یک از آنها بپردازند.

 د و متوقفپروژه های راک

پروژه های راکد و متوقف می بایستی با به روز رسانی برنامه ها و گزارشات توجیهی فنی، مالی و اقتصادی در راستای تامین 

 مالی از خارج از شرکت و نسبت به بررسی موضوع در شرایط حاضر و اتخاذ تصمیم جهت ادامه یا توقف پروژه اقدام شود.

 پرسنل و نیروی انسانی مازاد

شرکت می بایستی با بازنگری ساختار سازمانی و شرح وظایف کارکنان و متناسب سازی ساختار پرسنلی با فعالیت شرکت و 

بررسی راهکارهای تعدیل پرسنل اضافی و کاهش هزینه های تحمیلی مرتبط بر فعالیت های تولید و خودداری از جذب هرگونه 

  پرسنل جدید از هزینه های جذب نشده بکاهد. 

 تصویب صورت های مالی

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره و تشریح وضعیت شرکت و سپس قرائت گزارش حسابرس مستقل 

 گیری و در صورت پذیرش سهامداران، تصویب گردد. و بازرس قانونی مورد رأی

 انتخاب بازرس قانونی )اصلی و علی البدل( و حسابرس مستقل

بازرس قانونی )اصلی و علی البدل( و حسابرس مستقل حسب مورد با توجه به مفاد قوانین و مقررات، تکالیف قانونی و انتخاب 

وری های صادره ضرهای کارگروه انتخاب حسابرس و سایر بخشنامهمشی صندوق صورت گیرد. توجه ویژه به بخشنامهخط

 اب و سایر قوانین به صندوق و هلدینگ مربوطه ارائه گردد.است. جدول پیشنهادی هلدینگ با ذکر میزان سنوات انتخ

 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار در مجمع براساس آراء سهامداران قابل تصویب است. لذا پیشنهاد تعیین روزنامه از سوی هیات  

 روزنامه مد نظر است، یک روزنامه محلی کثیراالنتشار نیز پیشنهاد گردد. 2مدیره ارائه گردد. در مواردی که انتخاب 

 (DPSسود تقسیمی هر سهم )

داکثر سود مشی صندوق، تقسیم حموکول به تصویب صورتهای مالی و سود قابل تخصیص می باشد. براساس خطتقسیم سود 

 قابل تخصیص پس از احتساب ذخایر ضروری، مورد تأکید است.

 

 پاداش هیات مدیره

ونه تادیه هر گدرجهت رعایت سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، تصویب و 

پاداش از جمله پاداش هیات مدیره از محل سود عملکرد بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی که صندوق 

بطور مستقیم و غیر مستقیم در آن ها سهامدار می باشد مجاز نمی باشد. در صورت تصویب پاداش جهت تادیه به اعضای 
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ر اختیار سایر سهامداران می باشد تاکید بر پرداخت پاداش به اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره در مجامعی که اکثریت آن د

 هیات مدیره )صندوق و سایر شرکت های تابعه صندوق ( صورت گیرد.

 حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی

ه هیات مدیر یتخصص یهاتهیکم عضو هیات مدیره یاعضا خدمات جبران نحوه و هیات مدیره رموظفیغ یاعضا حضور حق

پرداخت حق حضور به اعضاء غیرموظف هیات مدیره و تغییرات آن براساس الگو  .شود نییتع سهام صاحبان یعموم مجمع در

مشی صندوق انجام گیرد و پرداختهای بیشتر از آن، با توجه به عدم وجاهت قانونی آن مجاز نبوده و از پرداخت آن پرهیز و خط

درصد به طور ناخالص و به ازای حداقل یک جلسه  20افزایش ساالنه حق حضور با توجه به عرف صندوق و حداکثر گردد. 

در ماه مجاز می باشد. پرداخت حق حضور به اعضاء کمیته حسابرسی براساس پیشنهاد هیأت مدیره بطور ناخالص و در ازای 

درصد حق حضور اعضای غیر موظف هیأت  80الغ مذکور از تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مورد تصویب قرار گیرد. مب

مدیره بیشتر نباشد و براساس جلسات تشکیل شده و حضور اعضا پرداخت گردد.  هرگونه پرداخت دیگر تحت عناوین مختلف 

 بجز آنچه طبق قانون و بخشنامه های صندوق می باشد، مجاز نیست.

 

 اقدامات پس از برگزاری مجامع 

جامع، بایستی عالوه بر تهیه و تنظیم صورتجلسه برای مجمع عادی سالیانه، خالصه مذاکرات یا پس از اتمام م

مشروح مذاکرات، حسب مورد به صورت جداگانه تهیه و پیش نویس آن جهت بررسی و تطبیق مصوبات به دفتر 

ات امی صورت جلسامور مجامع و نظارت بر شرکتها ارسال گردد. پس از بررسی و تایید نهایی این دفتر، تم

 ای از آن به دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکتها ارسال گردد.بایستی توسط هیأت رئیسه مجمع امضاء و نسخه

نتایج اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف صادره برای هیات مدیره شرکتها در زمان تعیین شده به هلدینگ 

مربوطه اعالم و حسب مورد به صندوق گزارش گردد. پیگیری انجام تکالیف مذکور راس زمان تعیین شده بعهده 

ریق اطالعات مذکور از سوی صندوق از طهلدینگها خواهد بود لذا هرگونه پیگیری و هرگونه رفع ابهام نسبت به 

 هلدینگ ها انجام خواهد شد. 
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 اطالعات کلی اهم شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی-2-2-10

 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

 

 درصد سهامداران نیروی انسانی موضوع فعالیت

سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه، 

ها یا سایر واحدهای سرمایه گذاری صندوق 

اوراق بهادار و یا سرمایه گذاری در دارایی های 

 فیزیکی، پروژه های ساختمانی و غیره

 72 شرکت

 99.99 صندوق بازنشستگی کشوری

 100 تراز پی ریز

 100 بهور

 289 گروه

 100 آزادراه امیرکبیر

سرمایه گذاری گروه صنعتی 

 ملی
100 

 

 

 :سودآوری

 شرح
97 98 

 97به  98 تغییرات
 )میلیون ریال( )میلیون ریال(

 20/57 3،729،958 2،372،756 درآمدهای عملیاتی

 75/20 667،921 553،151 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 28/68 3،062،037 1،819،605 سودناخالص

 10/14 433،117 379،583 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 93/76 2،496،658 1،411،083 سود عملیاتی

 -99/86 7،923 60،917 سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی

 52/29 3،671،037 2،834،273 سود قبل از مالیات

 60/29 3،669،439 2،831،345 سود خالص
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 :ساختار سرمایه

 مقیاس نسبت به جمع دارائی ها )درصد( مبلغ )میلیون ریال( شرح

 89/17 3،665،589 تسهیالتبدهی های جاری بدون 

 38/8 1،716،109 بدهی های غیر جاری بدون تسهیالت

 17/2 445،091 تسهیالت

 23/35 7،217،257 سود انباشته

 41/24 5،000،000 سرمایه

 26/2 462،286 اندوخته قانونی

 0 185 سایر اندوخته ها

 67/9 1،980،137 منافع فاقد حق کنترل

 100 20،486،283 دارائی ها
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  شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 

 

 اهم موارد عملکردی

 در چارچوب سیاست گذاری های کالن صندوق، یکی از برنامه های اصلی شرکت ورود به بازار سرمایه است. 

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در راستای ساماندهی شرکت های تحت پوشش نسبت به انحالل شرکت های زیان ده 

بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا، پتروآتیه صبا، موسسه حقوقی و داوری دادگران آتیه صبا، امید گستر اقدام و کم بازده از جمله شرکت 

 نموده است.

بررسی های انجام شده از سرمایه گذاری در شرکت های فرعی نشان می دهد که عمده شرکت های فرعی به زیان منجر شده ویا منحل 

میلیارد ریال )ذخیره کاهش ارزش  140میلیارد ریال منهای  1،198ن انباشته و مطالبات، جمعا به مبلغ گردیده به طوری که با توجه به زیا

 منظور شده است( احتمال ذخیره کاهش ارزش وجود دارد.

برداری و میلیون ریال مربوط به وجوه پرداختی به شرکت فرعی احداث، بهره  2،882،694تسهیالت اعطایی بلند مدت شرکت اصلی به مبلغ 

 درصدی( جهت مشارکت با وزارت راه و شهرسازی در ساخت آزادراه کنارگذر شرق اصفهان می باشد. 100نگهداری آزادراه شرق سپاهان )

درصد از منابع مالی شرکت درگیر شرکت های زیانده، کم بازده، در حال  60با توجه به ساختار سبد سرمایه گذاری شرکت، حدود 

 ران و پروژه در حال تکمیل می باشدانحالل، دارای بح

 اهم موارد حقوقی

میلیون ریال مربوط به هزینه مطالبات مشکوک الوصول شرکت اصلی از شرکت های پتروآتیه صبا  129،139در سال مورد گزارش مبلغ 

گران آتیه صبا می حقوقی و داوری دادایرانیان، بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا، بین المللی بازرگانی صنعت پاک آتیه صبا و موسسه 

 باشد که به دلیل انحالل آن ها، براساس خالص ارزش دفتری آن ها محاسبه و در دفاتر مالی منظور شده است.

میلیارد ریال )ذخیره کاهش ارزش  61میلیارد ریال منهای  473با توجه به مطالبات سنواتی، دارایی ها و پیش پرداخت ها گروه، مبلغ 

وجود دارد. همچنین با توجه به سوابق مالیاتی شرکت و گروه، احتساب ذخیره مالیات  شر شده است( احتمال ذخیره کاهش ارزمنظو

 میلیارد ریال در حسابها ضروری است. 420اضافی 

 گروه شرکت ارقام به میلیون ریال

 7،052،551 7،822،018 سود انباشته قبل از ذخایر

 (532،000)  (1،178،000)  )احتمالی(ذخیره کاهش ارزش 

 6،520،551 6،644،018 سود انباشته بعد از احتساب ذخایر
 

 نتیجه گیری

باتوجه به عملکرد زیاندهی و نوع قراردادهای عملیاتی شرکت های فرعی، هر ساله شاهد سوخت شدن سرمایه و کوچک شدن دارایی 

خوب سرمایه گذاری در بازار سرمایه، با آسیب شناسی فرآیندها، ارزیابی عملیاتی فعالیت های شرکت می باشیم. لذا با توجه به شرایط 

ها، اصالح، مدیریت و کنترل ترکیب سبد سرمایه گذاری و تعیین تکلیف و خروج از آن شرکت ها و آزادسازی بخشی از منابع شرکت 

 ای بالقوه را به ارمغان آورد.می تواند افزایش بازدهی وکاهش ریسک سرمایه گذاری و تحقق ظرفیت ه



92 
 

 درصد سهامداران نیروی انسانی موضوع فعالیت

سرمایه گذاری در سهام، سهم 

الشرکه، واحدهای سرمایه 

گذاری صندوق ها یا سایر 

اوراق بهادار )اعم از ایرانی یا 

 خارجی(

 67 شرکت

 82.51 صندوق بازنشستگی کشوری

 1.37 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

 1.10 شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 937 گروه

 1.10 صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

 1.01 سرمایه گذاری توسعه نور دناشرکت 

 12.91 سایر

 

 

 :ودآوریس

 97نسبت  98تغییرات  )میلیون ریال( 98 )میلیون ریال( 97 شرح

 10/113 38،971،451 18،288،238 درآمدهای عملیاتی

 53/44 15،689،324 10،855،473 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 24/213 23،282،127 7،432،765 سودناخالص

 28/60 938،222 585،380 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 39/108 36،804،440 17،661،648 از سود شرکت های وابستهسود عملیاتی و سهم گروه 

 -29/0 162،155 162،621 هزینه های مالی

 -92/65 67،839 199،073 درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

 66/106 36،574،446 17،698،100 سود قبل از مالیات

 -40/43 21،269 37،576 مالیات

 -98/106 36،553،177 17،660،524 سود خالص
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 :ساختار سرمایه

 مقیاس نسبت به جمع دارائی ها )درصد( مبلغ )میلیون ریال( شرح

 18/13 25،029،796 بدهی های جاری بدون تسهیالت

 04/0 67،984 بدهی های غیر جاری بدون تسهیالت

 56/41 78،922،761 تسهیالت

 64/21 41،088،745 سود انباشته

 22/14 27،000،000 سرمایه

 83/4 9،177،975 اندوحته سرمایه ای

 59/0 1،125،599 تفاوت تسعیر ارزعملیات خارجی

 0 4000 سایر اندوخته ها

 51/1 2،874،302 اندوخته قانونی

 76/2 5،234،572 منافع فاقد حق کنترل

 100 189،897،631 دارائی ها

 

 :اهم موارد حقوقی گروه

 شرح شرکت

 پارس سبا هنگ کنگ
دالر شرکت پارس سبا هنگ کنگ از شرکت پیمود  106،590،207مطالبات ارزی به مبلغ  

 1393)کارگزار مالی فروش محصوالت صادراتی( مربوط به قبل از سال 

 صبا فوالد خلیج فارس
اختالف حساب فیمابین با شرکت ایریتک )شرکت پیمانکار ساخت و نصب عملیات پروژه 

 علت تاخیر در اتمام پروژه و انجام تعهداتاحیای مستقیم کارخانه( به 

 صبا آرمه
 112عدم انتقال اسناد ساختمان معالی آباد شیراز به نام شرکت که در سنوات گذشته به مبلغ 

 میلیارد ریال از شرکت ابوظبی المشاریع خریداری گردیده است.
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 شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز 

 

 درصد سهامداران نیروی انسانی موضوع فعالیت

انجام کلیه فعالیت های ساختمانی، عمرانی، خرید، 

فروش، اداره و بهره برداری از امالک و مستغالت 

و همچنین ایجاد موسسات، شرکت ها و یا 

و سرمایه گذاری در موسسات و شرکتمشارکت 

 هایی که در امور فوق

 74 شرکت

 100 صندوق بازنشستگی کشوری

 0 گذاری آتیه صباشرکت سرمایه 

موسسه حسابرسی صندوق 

 بازنشستگی کشوری
0 

 204 گروه

 0 شرکت آزادراه امیرکبیر

شرکت سرمایه گذاری صندوق 

 بازنشستگی کشوری
0 

 

 

 :سودآوری

 )میلیون ریال( 98 )میلیون ریال( 97  شرح
 98ت راتغیی

 97نسبت 

مقیاس نسبت به 

 98درآمدهای عملیاتی 

 100 -43 665،252 1،170،384 عملیاتیدرآمدهای 

 75/54 -48 364،229 704،602 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 25/45 -35 301،023 466،232 سودناخالص

 09/17 4 113،668 109،138 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 70/25 -48 170،960 329،862 سود عملیاتی

 0 0 0 0 هزینه های مالی

 70/25 -48 170،960 329،862 از مالیاتسود قبل 

 70/0 67 4،668 2،803 مالیات

 25 -49 166،292 327،059 سود خالص

 34/44 -34 294،991 443،832 سود انباشته
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 :ساختار سرمایه 

 مقیاس نسبت به جمع دارائی ها )درصد( مبلغ )میلیون ریال( شرح

 17/64 6،226،784 بدهی های جاری بدون تسهیالت

 10/13 1،271،424 بدهی های غیر جاری بدون تسهیالت

 44/0 42،271 تسهیالت

 04/3 294،991 سود انباشته

 52/17 1،700،000 سرمایه

 73/1 167،676 اندوخته قانونی

 100 9،703،146 دارائی ها

 

 :اهم موارد شرکت

 شرح موضوع

 عملیات

ک ساخته وش امالساخت امالکی صورت نگرفته است بلکه فردرصد درآمد کاهش یافته است که نه تنها 50

 فتاده استشده نیز اتفاق نیا

درصد از موجودی امالک گروه  64میلیون ریال معادل  2،555،512واحدهای ساختمانی تکمیل شده به مبلغ 

تجاری درصد آن مربوط به مجتمع  87درصد کلیه دارائی های گروه را تشکیل می دهد که  40می باشد، 

 .پالمیرا، صوراسرافیل، ملک آسمان و مجتمع زیتون رشت می باشد

 تأمین مالی
باتوجه به اینکه تسهیالت دریافتی به منظور تأمین هزینه های ساخت پروژه های در جریان تکمیل اخذ شده 

 است.است، لذا مبلغ هزینه های سود تسهیالت به بهای تمام شده پروژه های در جریان منظور شده 

 پرداختنی ها

میلیون ریال مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری  4،301،976درصد از پرداختنی های شرکت به مبلغ  91

 .می باشد

 پرداختنی به شرکت سرمایه گذاری صباجهاد در راستای واگذاری شرکت محراب عمران تهران

 بازنشستگی کشوریمیلیون ریال به صندوق  4،254،358پرداختنی به مبلغ 
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 طلب از شرکت های گروه صندوق بازنشستگی کشوری:

 مبلغ )میلیون ریال( نام شرکت

 765،070 سرمایه گذاری آتیه صبا

 84،179 سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

 30،890 آپاداناسرام

 21،178 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

 20،766 سایر

 922،083 جمع

.میلیون ریال می باشد 2،475،419طلب از شرکت اصلی از شرکت های مشمول تلفیق به مبلغ  -

 

 موارد حقوقی شرکت برخی

 شرح موضوع

مجتمع تجاری صور 

 اسرافیل

در حال حاضر واحدها به انضمام پارکینگ مجموعه به صورت کامل در تصرف شرکت قرار 

 ها نیز اخذ شدهو در حال وصول می باشد. گرفته و کلیه چک های مربوط به خسارات و هزینه

 ملک پیام

میلیارد ریال از مبالغ  145شرکت پیش نویس پیشنهادی جهت مذاکره که منجر به استرداد مبلغ 

وصول شده از حساب صندوق و همچنین اسقاط کلیه ادعاهای محکوم له درخصوص خسارات و 

دعاوی اجتناب می نماید را به صندوق کسر مساحت ادعا و... خواهد شد و از طرح ادعاها و 

 بازنشستگی جهت تأیید نهایی ارسال نموده است.

 ملک فرشته )مریم شرقی(

ع ید ایشان از واحدهای تجاری لهم اکنون خلع ید مستأجر از بخش مسکونی ملک انجام شده و خ

هاد ج که توسط واحد محترم حقوقی در حال پیگیری بوده که بر اساس درخواست هلدینگ صبا

 ادامه پیگیری ها از سوی هلدینگ مذکور در جریان می باشد.

 ملک حکیمیه
در حال حاضر اقدامات مربوط به اخذ پیمانکار شهرداری و تعیین تکلیف محدوده زمین در طرح 

 تفصیلی در حال انجام می باشد.

 ملک هروی
مدید درخصوص تحل و فصل حقوقی خلع ید شریک و تخلیه ملک توسط شرکت انجام شده و 

 جواز تجاری نیز با توجه به اعالم شهرداری مبنی بر تغییر پهنه ملک، در دست پیگیری می باشد.

 پروژه چهل باغ فرشته

درخواست هلدینگ جهت تکمیل پروژه در قالب مشارکت، مدیریت پیمان و خرید پروژه توسط 

ژه مذکور عملیات اجرایی پروهلدینگ به صندوق ارسال شده که بالفاصله پس از تعیین تکلیف 

 آغاز خواهد شد.
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 با توجه به اتمام پروژه مرمت، ملک به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل گردیده است. ملک ناصرالدین میرزا

 ملک مینی سیتی

در حال حاضر تخلیه شرکت متروی تهران از ملک مزبور انجام شده وملک در اختیار شرکت تراز 

جواز ساخت مجتمع ایستگاهی مینی سیتی بر پالک مزکور موارد مرتبط با پی ریز می باشد. اخذ 

 اجرت مثل زمان تصرف نیز در حال پیگیری می باشد.

 زمین قائم شهر
موضوع از طریق مشارکت طرفین در مالکیت زمین مذکور در کارگروه مالی صندوق بازنشستگی 

 .کشوری در حال پیگری می باشد

 ملک انصاری رشت

حاضر توافقات با شهرداری رشت به منظور بخشش مبلغ تمدید پروانه تجاری منقضی شده در حال 

میلیارد ریال به نتیجه رسیده است. ملک مذکور به شرکت  33میلیارد ریال به  140ملک از مبلغ 

 محراب عمران واگذار شده و در آغاز مراحل اجرایی ساخت می باشد.
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  جمشرکت پتروشیمی 

 

 درصد سهامداران منابع انسانی موضوع فعالیت

تولید و فروش فرآورده های 

پتروشیمی و ارائه خدمات 

طراحی، مشاوره، نظارت ، 

اجرا و تعمیر و نگهداری 

 ماشین آالت

 3410 گروه

22.57 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

22.86 صندوق بازنشستگی کشوری

16.75 گاز پتروشیمی تأمینشرکت نفت و 

 15 شرکت سرمایه گذاری استانی

 937 شرکت

 4.61 گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

 4.47 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

 3.65 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

 10.09 سایر اشخاص
 

 

 :سودآوری

 97به  98تغییرات  )میلیون ریال(98 )میلیون ریال(97 شرح

 60/88 151،234،967 94،002،353 جمع فروش

 76/90 107،802،182 60،940،191 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 31/37 43،432،785 33،062،162 سودناخالص

 33/94 7،750،337 5،786،620 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 27/39 36،671،269 28،785،634 سود عملیاتی

 532/24 5،002،617 791،251 سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی

 10/06 341،202 310،014 هزینه های مالی

 45/11 44،109،134 30،397،355 سود قبل از مالیات

 342/32 155،333 35،118 مالیات

 44/76 43،953،801 30،362،237 سود خالص
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 :سرمایه ساختار

 مقیاس نسبت به جمع دارائی ها )درصد( مبلغ )میلیون ریال( شرح

 93/31 38،840،037 بدهی های جاری بدون تسهیالت

 95/0 1،161،324 بدهی های غیر جاری بدون تسهیالت

 89/6 8،381،702 تسهیالت

 14/41 50،048،514 سود انباشته

 34/11 13،800،000 سرمایه

 21/1 1،473،288 اندوخته قانونی

 54/6 7،952،714 منافع فاقد حق کنترل

 100 121،657،579 دارائی ها

 

 

 :اهم موارد مالی و عملیاتی

 شرح موضوع

 تأمین مالی

درصد دارائی ها از تسهیالت تامین شده است این بدان معنی است که از در تأمین مالی پروژه  6.89تنها 

 سهامدار استفاده شده است.ها از گرانترین محل یعنی منابع 

میلیارد ریال صورت گرفته است. )افزایش سرمایه در گردش گروه  5000افزایش وجه نقد گروه به میزان 

 (98میلیارد ریال در سال  30،000به  97میلیارد ریال در سال  18،000از 

 مطالبات شرکت

 باشد.میلیارد ریال مطالبات سنواتی از پتروشیمی ایالم می  4000

 میلیارد ریال افزایش بدهی به اشخاص وابسته می باشد. 5000

میلیارد ریال از شرکت گسترش تجارت پارس سبا )شرکت های فرعی(  4،146مطالبات شرکت به مبلغ 

 بابت مانده وجوه ارزی نزد آن شرکت به عنوان کارگزار مالی

 مربوط به فروش محصوالت در سنوات قبل Npc Alliancمیلیارد ریال از شرکت  444مطالبات به مبلغ 

 میلیارد ریال از شرکت پتروشیمی مروارید 878مطالبات به مبلغ 

 میلیارد ریال شرکت از صندوق بازنشستگی کشوری 179مطالبات به مبلغ 
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 :اهم موارد شرکت

 شرح موضوع

 میلیارد ریال که به داوری ارجاع شده است. 8،903طلب ارزی شرکت از پتروشیمی مهر به مبلغ  پتروشیمی مهر

 ABS & Ruberپروژه 

پیمانکار پروژه شرکت جندی شاپور در سال مالی قبل ادعاهایی بابت تأخیر در عملیات اجرایی 

زمانی پروژه از شرکت فرعی پلیمر پادجم نموده است. سرفصل دارائی های در جریان تکمیل گروه 

 ریال مربوط به پروزه مذکور می باشد.میلیارد  19،476شامل مبلغ 

 PDH/PPپروژه 
میلیارد ریال  984آغاز گردیده و از این بابت مبلغ  1396از سال  PDH/PPعملیات اجرایی پروژه 

 پرداخت گردیده است.98عمدتا مربوط به حق لیسانس و طراحی تا پایان سال مالی 
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 )شرکت خدمات هوایی کشور )آسمان 

 

 درصد سهامداران نیروی انسانی موضوع فعالیت

سرمایه گذاری در سهم الشرکه، 

واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا 

سایر اوراق بهادار دارای حق رای 

شرکت ها، موسسات یا صندوق ها 

 سرمایه گذاری

 نفر 289 گروه

 100 صندوق بازنشستگی کشوری

 0 شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز

 0 شرکت طراحی مهندسی بهور

 نفر 72 شرکت
 0 شرکت آزادراه امیرکبیر

 0 شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی
 

 :سودآوری

 شرح
97 98 

 97به  98تغییرات 
 )میلیون ریال( )میلیون ریال(

 51/11 2،645،836 2،372،756 درآمدهای عملیاتی

 75/20 667،921 553،151 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 70/8 1،977،915 1،819،605 سودناخالص

 -07/9 345،157 379،583 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 -48/6 1،502،576 1،411،083 سود عملیاتی

 -03/90 6،074 60،917 سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی

 -11/8 2،604،539 2،834،273 سود قبل از مالیات

 -07/8 2،602،936 2،831،345 سود خالص
 

 

 :ساختار سرمایه

 مقیاس نسبت به جمع دارائی ها )درصد( مبلغ )میلیون ریال( شرح

 88/15 2،781،799 بدهی های جاری بدون تسهیالت

 75/9 1،709،142 بدهی های غیر جاری بدون تسهیالت

 54/2 445،091 تسهیالت

 25/40 7،052،551 سود انباشته

 54/28 5،000،000 سرمایه

 91/2 510،320 اندوخته قانونی
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 13/0 22،391 منافع فاقد حق کنترل

 100 17،521،294 دارائی ها

 

 

 

 اهم موارد عملکردی

فروند فعال و  12فروند آن غیر فعال، تعداد  10فروند بوده که تعداد  39، شامل 1398تعداد کل هواپیمای شرکت در پایان سال 

 هواپیما بدلیل کمبود قطعات زمینگیر می باشد.فروند  17تعداد 

مسافرتها  دیو کاهش شد ی، منجر به کاهش حضور مردم در اجتماعات، اماکن عموم1398کرونا در اسفند ماه سال  روسیو وعیشبا 

به  فت.کرونا قرار گر روسیو آثار مخرب ریتحت تاث ،آسمان ییمایکه شرکت هواپ دیگرد ییاز حمل و نقل هوا استفاده و عدم

 .افتیدرصد کاهش  42و  31 بیبه ترت 1397سال  دنسبت به اسفن 1398حمل شده اسفند سال  نیتعداد پروازها و مسافرطوری که 

 و ظالمانه های تحریم علت به هواپیماها از زیادی تعداد زمینگیری دلیل به کشور داخل در مسافر حمل لحاظ از سهم شرکت

 درصد می باشد. 3درصد و در بازار خارجی  11، 1398 سال در نقدینگیکمبود  همچنین

درصد  84توجه به زمین گیر شدن برخی هواپیماها، خرید بدون توجیه هواپیماها و کمبود عملیات در شرکت و ضریب اشغال با 

 درصد از هزینه های عملیاتی را هزینه جذب نشده به خود اختصاص داده است. 12، 1398سال 

درصد هزینه های فروش اداری عمومی مربوط به حقوق و دستمزد می باشد که کنترل و مدیریت  34درصد از بهای تمام شده و  31

 نیروی انسانی می تواند یکی از اقدامات اساسی شرکت باشد.

 اهم موارد حقوقی

میلیارد ریال طلب سنواتی می باشد که عمدتا مربوط به شرکت  1016با توجه به مشکالت نقدینگی شرکت، شرکت دارای مبلغ 

دستگاه موتور فوکر به طوری  3و آژانسها بابت فروش بلیط، پیش پرداخت تعمیر  Q80های سماتراول، مبارکه کویت، شرکت 

 میلیارد ریال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. 242که مبلغ 

درصد از کل بدهی ها و بدهی ها جاری شرکت  68و  59کل دارایی های جاری شرکت، مربوط به مطالبات و به ترتیب حدود 

 ها می باشد.مربوط به پرداختنی 

میلیون ریال به شرکت بیمه ملت و اختالف حساب در خصوص نرخ تسعیر ارز و همچنین ادعای  181،922بدهی احتمالی به مبلغ 

 شرکت مبنی بر رد موضوع

 نتیجه گیری

ا به شرکت ربکارگیری حجم باالی نیروی انسانی و تناسب نداشتن با حجم فعالیتهای شرکت هزینه های باالی نیروی انسانی 

تحمیل کرده است. شایان ذکر می باشد عدم توانایی شرکت به وصول مطالبات که عمدتا سنواتی می باشد و همچنین خرید بدون 

توجیه اقتصادی هواپیما در سنوات گذشته با توجه به حجم عملیات پایین شرکت و زمین گیری تعدادی از هواپیماها و در نتیجه 

 ه آینده ای ناخوشایند در انتظار شرکت می باشد.تحقق هزینه های جذب نشد
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 شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران 

 درصد  سهامداران منابع انسانی موضوع فعالیت

تخلیه، بارگیری، انبارداری، 

نگهداری و حفاظت از 

کاالی وارده به اماکن 

 گمرکی و غیر گمرکی

 1539 گروه
 99.99 صندوق بازنشستگی کشوری

 0 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

 140 شرکت

 0 شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

 0 شرکت آزادراه امیرکبیر

 0 شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز

 

 :سودآوری

 )درصد( 97نسبت  98تغییرات  )میلیون ریال( 98 )میلیون ریال( 97 شرح

 79/16 4،004،708 3،428،896 درآمدهای عملیاتی

 47/19 1،939،055 1،623،003 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 38/14 2،065،653 1،805،893 سودناخالص

 46/18 854،729 721،519 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 36/10 1،399،134 1،267،770 سود عملیاتی

 02/13 470،714 416،485 درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

 97/10 1،887،762 1،701،175 سود قبل از مالیات

 20/8 367،160 339،321 مالیات

 83/12 1،530،602 1،356،497 سود خالص
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 :ساختار سرمایه

 مقیاس نسبت به جمع دارائی ها )درصد( مبلغ )میلیون ریال( شرح

 18/35 1،623،576 بدهی های جاری بدون تسهیالت

 1/8 374،078 غیر جاری بدون تسهیالتبدهی های 

 0 0 تسهیالت

 69/46 2،154،729 سود انباشته

 66/8 400،000 سرمایه

 0 59 سایر اندوخته ها

 1 45،600 اندوخته قانونی

 35/0 16،129 منافع فاقد حق کنترل

 100 4،614،171 دارائی ها

 

 :اهم موارد عملیاتی شرکت
 شرح موضوع

 تأمین مالی

 سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود ساختار

نیز برنامه ای در این خصوص  99شرکت از هیچگونه تسهیالت مالی استفاده نمی کند. و در برنامه و بودجه سال 

 دیده نشده است.

های  حساب درصد دارائی های شرکت موجودی نقد می باشد که شرکت بخش قابل توجهی نقدینگی را در 10حدود 

بانکی با نرخ بازدهی پایین و سرمایه گذاری در سهام بلوکه کرده است این در حالی است که مطالبات صندوق تسویه 

 مقرر گردید طی یک هفته نسبت به تسویه مطالبات صندوق اقدام نمایند. 1398نگردیده است و طبق تکالیف مجمع سال 

 اکد از شرکت های تابعه است که تا کنون وصول نشده و زمان و نحوه وصول آن مشخص نیست.میلیارد ریال مطالبات ر 871مبلغ  مطالبات



 :پروژه ها

 نام پروژه
سرمایه گذاری 

 مورد نیاز

میزان سرمایه گذاری 

 98انجام شده در سال 

میزان سرمایه گذاری انباشته 

 98انجام شده تا پایان سال 

پیش بینی سرمایه گذاری 

 99تا پایان سال 

 356،000 400،541.00 39،892 756،541 منطقه ویژه سهالن*

منطقه ویژه بندرامام 

 خمینی )ره(
416،299 121،086 216،299.00 200،000 

  پروژه یاد شده تاکنون به بهره برداری نرسیده و برآورد مناسبی از میزان مخارج باقی مانده و زمیان بازیافت آن ارائه

 نگردیده است.
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  فوالد خلیج فارس ایرانشرکت صبا 

 درصد سهامداران نیروی انسانی موضوع فعالیت

خرید، نگهداری، تحصیل تمامی انواع مواد 

معدنی، اجاره معدنکاوی، انجام کلیه امور 

 مربوط به معادن و مواد معدنی از هر قبیل

 496 شرکت

 75 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

 25 صندوق بازنشستگی کشوری

 0 بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

 0 گسترش تجارت پارس سبا

 0 صبا آرمه 

 

 سودآوری

 97نسبت  98تغییرات  )میلیون ریال( 98 )میلیون ریال( 97 شرح

 06/256 11،249،308 3،159،412 درآمدهای عملیاتی

 58/411 8،011،293 1،565،990 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 21/103 3،238،015 1،593،422 سودناخالص

 11/46 181،178 123،998 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 91/83 2،563،394 1،393،852 سود عملیاتی

 -15/2 150،460 153،761 هزینه های مالی

 78/182 37،824 13،376 درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

 52/95 2،450،758 1،253،467 سود خالص

 

 ساختار سرمایه

 مقیاس نسبت به جمع دارائی ها )درصد( مبلغ )میلیون ریال( شرح

 88/42 6،464،054 بدهی های جاری بدون تسهیالت

 08/0 11،585 بدهی های غیر جاری بدون تسهیالت

 99/1 299،557 تسهیالت

 40/17 2،623،187 سود انباشته

 48/36 5،500،000 سرمایه

 18/1 178،074 اندوخته قانونی

 100 15،076،457 دارائی ها
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 اهم موارد حقوقی شرکت

بر اساس قرارداد اولیه فی مابین شرکت و شرکت بین المللی مهندسی ایران )ایریتک( به عنوان پیمانکار طراحی، ساخت و اجرای 

تکمیل شود که این تاریخ در الحاقیه قرارداد به پایان  1392اردیبهشت  1کارخانه احیای مستقیم، مقرر بوده کارخانه در تاریخ 

یکن علیرغم عدم تحقق شرایط انجام آزمایش ظرفیت عملکرد و نیز عدم انجام برخی کارهای باقیمانده تغییر داده شده ل 97شهریور 

 درصد تکمیل طبق صورتجلسه انتقال  96.5، کارخانه با وضعیت 1396اسفند  22پیش بینی شده طبق صورتجلسه مورخ 

(hand over ) بهره برداری از آن توسط شرکت با نظارت شرکت به شرکت تحویل داده شده و  1397خرداد  7تنظیمی به تاریخ

 آغاز شده است. 1397خرداد  12ایریتک از تاریخ 
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 شرکت لوله سازی اهواز 

 درصد سهامداران منابع انسانی موضوع فعالیت

انجام هرگونه اقدام و عملیات به 

منظور ایجاد کارخانه ها و 

ابعاد و تأسیسات لوله سازی به 

اندازه های مختلف و ایجاد صنایع 

 وابسته به صنعت لوله سازی

 1861 گروه

 5/40 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

 15 صندوق بازنشستگی کشوری

 5/25 سرمایه گذاری صدر تأمین

 0 بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

 1790 شرکت

 0 صبا انرژی جهان گستر

 0 آرمهصبا 

 0 ارزش آفرینان تجارت صبا

 19 توسعه خدمات مدیریت اهداف

 

 :سودآوری

 شرح
97 98 

 97به  98تغییرات 
 )میلیون ریال( )میلیون ریال(

 18/460 15،448،647 2،757،790 درآمدهای عملیاتی

 77/354 10،362،698 2،278،663 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 50/961 5،085،949 479،127 سودناخالص

 22/34 366،087 272،744 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 23/163 4،642،815 1،763،779 سود عملیاتی

 0 -854،129 -610،290 سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی

 94/133 2،170،462 927،767 سود قبل از مالیات

 83/133 2،168،204 927،254 سود خالص
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 :ساختار سرمایه

 مقیاس نسبت به جمع دارائی ها )درصد( مبلغ )میلیون ریال( شرح

 97/74 11،379،134 بدهی های جاری بدون تسهیالت

 16/3 479،178 بدهی های غیر جاری بدون تسهیالت

 55/23 3،574،803 تسهیالت

 0 -2935413 سود انباشته

 07/17 2،590،676 سرمایه

 60/0 90،456 قانونیاندوخته 

 100 15،178،835 دارائی ها

 

 

 اهم موارد عملکردی

 319میانگین ماهانه تعداد کارکنان شرکت های خدماتی لوله سازی اهواز که بخشی از امور خدماتی و تولیدی را بعهده دارند از 

 نفر می باشد.  1861نفر( افزایش یافته است به طوری که مجموع نیروی انسانی گروه  40نفر ) 359نفر به 

مناسب، شرکت مجبور است جهت تامین مواد اولیه خود به صورت اعتباری خرید با توجه به مطالبات بسیار باال و عدم نقدینگی 

 نموده و حتی از تسهیالت بانکی استفاده نماید.

 49بخش تولید شرکت تضعیف گردیده به طوری که میزان تولید کارخانجات تولید لوله و پوشش شرکت به ترتیب در سطح 

میلیارد ریال هزینه جذب نشده گردیده است و از  774ضوع موجب ایجاد مبلغ درصد ظرفیت عملی تولید بوده و این مو 45و 

 طرف دیگر ما شاهد ضایعات در تولید می باشیم.

 اهم موارد حقوقی

شرکت لوله سازی اهواز بدلیل عدم اعتبار سنجی مشتریان خود و انعقاد قرارداد با مشتریان بد حساب در سنوات گذشته از جمله 

 1397و  1386هفتم سراسری گاز و خط لوله صلح ایران، پاکستان مربوط به قرارگاه خاتم االنبیاء در سال های پروژه های خط 

 میلیون ریالی را برای شرکت ایجاد نموده اند 5،574،933و سایر قراردادها و عدم  پرداخت به موقع، مطالبات 

باشد که شاهد توقیف دارایی های شرکت توسط بانک ها  میلیون ریال می 14،335،996جمع بدهی های جاری شرکت بالغ بر 

 هستیم.

بنابراین ضعف نقدینگی، عدم توانایی شرکت در بازپرداخت تسهیالت بانک پاسارگاد، هزینه های مربوط به طرح بازنشستگی 

)ماشین آالت موجود در پیش از موعد کارکنان، هزینه های مالی و جرائم آنها و همچنین احتمال کاهش ارزش در دارایی ها 

گمرک هامبورگ(، مطالبات راکد و سنواتی، جرائم ثبت نشده بانک ها و صندوق پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، 

 میلیارد ریال  خواهیم بود. 7،088میلیون یورو و مبلغ  6مجموعا به مبلغ 
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 شرکت گروه صنعتی ملی 

 درصد سهامداران منابع انسانی موضوع فعالیت

سرمایه گذاری در شرکت ها، خرید و 

فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های 

 ایرانی و مشارکت در آنها

 654 گروه
87.19 صندوق بازنشستگی کشوری

9.40 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

 11 شرکت

1.36 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

 0.04 سازمان خصوصی سازی

 1.02 سایر سهامداران

 

 :سودآوری

 شرح
97 98 

 97به  98تغییرات 
 )میلیون ریال( )میلیون ریال(

 31/51 1،961،509 1،491،548 درآمدهای عملیاتی

 24/73 1،109،112 889،199 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 41/51 852،397 602،349 سودناخالص

 46/15 675،384 462،130 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 21/71 177،013 145،440 سود عملیاتی

 -25/77 8،954 12،063 سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی

 39/43 185،967 133،377 سود قبل از مالیات

 32/86 131،662 99،101 سود خالص
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 :ساختار سرمایه

 مقیاس نسبت به جمع دارائی ها )درصد( مبلغ )میلیون ریال( شرح

 93/31 38،840،037 بدون تسهیالت بدهی های جاری

 95/0 1،161،324 بدهی های غیر جاری بدون تسهیالت

 89/6 8،381،702 تسهیالت

 14/41 50،048،514 سود انباشته

 34/11 13،800،000 سرمایه

 0 0 سایر اندوخته ها

 21/1 1،473،288 اندوخته قانونی

 54/6 7،952،714 منافع فاقد حق کنترل

 100 121،657،579 دارائی ها

 

 اهم موارد شرکت

جفت، و از جهتی افزایش درآمدها نشان از تحقق سود  2،215،801جفت به  2،265،614درصدی فروش مقداری از  2کاهش 

درصد، سود عملیاتی شرکت اصلی  33درصد، سود خالص تلفیقی  21حاصل از افزایش نرخ می باشد. سود عملیاتی تلفیقی 

 سال قبل افزایش یافته است.درصد نسبت به  979

 درصد می باشد. 92درصد و حاشیه سود عملیاتی شرکت اصلی  6.7درصد، حاشیه سود خالص  9حاشیه سود عملیاتی تلفیقی 

درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که ناشی از خرید قطعی کاالی امانی می باشد.  47موجودی مواد و کاال تلفیقی 

 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. 22اری و سایر پرداختنی ها تلفیقی پرداختنی های تج

( میلیون ریال ذخیره 34،700درصد آن به مبلغ ) 24میلیون ریال، حدود  144،933از دریافتنی های کوتاه مدت گروه به مبلغ 

 گرفته شده است.

درصد  22کفش ملی و شرکت مدیریت و توسعه ملی  دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی های شرکت اصلی از شرکت

( میلیون ریال 29،712درصد آن به مبلغ) 6میلیون ریال مذکور، حدود  438،292افزایش یافته است. شایان به ذکر است از مبلغ 

 ذخیره گرفته شده است.

انایی تولید وجه نقد توسط عملیات درصد افزایش یافته است. تو 8.4پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی های شرکت اصلی 

 درصد در سال جاری کاهش یافته است. 19درصد در سال قبل به  24تلفیقی )نسبت نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی( از 

 52درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و از طرفی  34با توجه به ثابت بودن تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایا 

 صد کل هزینه ها مربوط به حقوق و دستمزدها می باشد.در

 

 


